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  و تحول مفهوم قدرت از سخت به نرم
  كاربرد آن از سوي آمريكا در مورد ايران

  

  نوشتة
   ∗محمدرضا مرندي

  **زهرا عابديني
   چكيده

ن خـود   شده قدرت در زمـا     انقالب اسالمي ايران در اولين اعالن موجوديت خود در تضادي آشكار با دايره تقسيم             
قدرت نظامي و ). 24: 1389 پورلك،سليماني(داند جوزف ناي قدرت را داراي دو اليه سخت و نرم مي. قرار گرفت

قـدرت نـرم    . توانند ديگران را به تغيير مواضع خود سـوق دهنـد          اقتصادي به مثابه قدرت سخت و نيمه سخت مي        
 پس ةدر دور» .ردن نه از طريق اجبار و يا پاداشخواهيد، از طريق جذب كتوانايي كسب آنچه مي«عبارت است از    

ـ     . از انقالب، اقدامات آمريكا به دفعات امنيت ملي ايران را به خطر انداخته است               گذشـته   ةدر طول حدود هفت ده
از اتحاد استراتژيك تا قطـع      . اندرو شده  ه خود با فراز و فرودهايي بسياري روب       ةايران و آمريكا در مناسبات دو جانب      

بررسـي مناسـبات آمريكـا بـا        . توان در پرونده مناسبات اين دو كشور مشاهده كرد        بط و درگيري نظامي را مي     روا
 اول پيروزي انقالب، آمريكا بيشتر از قدرت سخت ة اين واقعيت است كه در دهةدهند جمهوري اسالمي ايران نشان

دي، حمله نظامي به طبس، همكـاري آمريكـا بـا           هاي اقتصا   عليه ايران استفاده كرده است كه نمونه بارز آن، تحريم         
با شكست . هاي  مستقيم و غير مستقيم نظامي اين كشور با ايران است عراق در طول جنگ تحميلي و وقوع درگيري

همين  بر.  بيشتري كرده است   استفادهآمريكا در كاربرد قدرت سخت عليه ايران، اين كشور از قدرت نرم عليه ايران               
هاي نرم و سخت است كه اولي         اي از شاخص   سپتامبر آميزه  11ويژه پس از    ه  يكا در برابر ايران ب    اساس سياست آمر  

  . كننده عمل كرده است در مقام بسترساز، مكمل و توجيه

  .مريكا، قدرت سخت، قدرت نرمآايران، : كليدواژه
  

  مقدمه
 تغيير مطلوب در رفتار     ي انجام دادن امور و نفوذ بر ديگران، جهت ايجاد         يتوانا«قدرت به معناي    

ـ   الملل و سياست خارجي كشورهاست كه بـه       از مفاهيم بنيادين سياست بين    » ها  آن  بـستر و    ةمثاب
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قـدرت  ). 23: 1389 پورلـك، سـليماني ( شـود  ها تلقـي مـي     بسياري از رخدادهاي و پديده     ةزمين
لل، برداشت از آن    المهاي اجتماعي است و از اين رو با تغيير بستر اجتماعي روابط بين              برساخت

 بـر مبنـاي سـرزمين و عوامـل مـادي تعريـف       اين واژه ديگر صرفاً. كندو شكل آن نيز تغيير مي 
 ها، دانش و اطالعات نيز متكـي اسـت          شود، بلكه بر عوامل غير مادي مثل هنجارها، گفتمان         نمي

عدي فرض و   ب الملل، قدرت مفهوم تك   تي روابط بين  هاي سنّ   در برداشت ). 698: 1386 وحيدي،(
تأثير تكنولوژي نيز بر قدرت محدود بـود و          شد و بيشتر بر قدرت اجباري و ساختاري تأكيد مي       

ها بر مفهوم قدرت، بسيار عميق و گسترده است           ها نقش ابزاري داشت، اما تأثير فراتكنولوژي        تن
   . دگرگوني عميق و گسترده را در مفهوم قدرت فراهم ساخته استةو زمين

شده قدرت   مي در اولين اعالن موجوديت خود در تضادي آشكار با دايره تقسيم           انقالب اسال 
هاي بـزرگ خـصوصاً       له باعث شد كه ايران با دشمني قدرت       ئاين مس . در زمان خود قرار گرفت    

 ةآمريكا با فروپاشـي شـوروي تمـام تـوان و هجـوم خـود را در دو جبهـ                   . رو شود   آمريكا روبه 
لذا جمهوري اسالمي ايران از بدو تأسـيس تـاكنون          . جه ايران كرد  افزاري متو  افزاري و سخت   نرم

كه برخـي   . هاي مختلف اياالت متحده آمريكا داشته است        هاي متعددي با دولت     ها و تنش    چالش
هـا و   حمايت همه جانبه و استراتژيك از نظام سياسي شاه، ضـبط دارايـي  «: اند از   ها عبارت   از آن 

س و انجـام چنـد توطئـه برانـدازي و كودتـا در حمايـت از                 اموال ايران، حمله نظـامي بـه طـب        
هاي گسترده مالي ـ پولي و   ضدانقالب، حمايت از رژيم صدام حسين در جنگ تحميلي، تحريم

تكنولوژيكي؛ حمله به سكوهاي نفتي و هواپيماي مـسافربري، حمايـت از طالبـان عليـه ايـران،                  
اي بـراي   ور شـرارت و تـصويب بودجـه       اجراي سياست مهار دوگانه، قـرار دادن ايـران در محـ           

هايي از  اي ايران و استفاده از حربه        هسته ةسازي بر سر برنام    براندازي نظام سياسي ايران، جنجال    
دهد كه آمريكا در مورد ايـران هـم از قـدرت            اين موارد نشان مي    ».قبيل حقوق بشر و تروريسم    

  .سخت و هم از قدرت نرم بهره برده است
آيا دگرديسي در رفتار آمريكـا در اسـتفاده از قـدرت            «كه  سؤال   طرح اين    در اين پژوهش با   

 سعي بر آن شده است بررسي شـود         »سخت به سوي قدرت نرم در مواجه با ايران وجود دارد؟          
 استفاده آمريكا از قـدرت عليـه        ةكه در راستاي تحول مفهوم قدرت ازقدرت سخت به نرم؛ شيو          

ير اصلي مفهوم قدرت با تغييرات خود در طول زمـان بـر             متغ. ه است دايران دچار چه تحولي ش    
هـا و سياسـت     سمت و سـوي اسـتراتژي  ةكنند اثر تحوالت سياسي و پيشرفت تكنولوژي، تعيين  

رسد آمريكا با توجه بـه ظهـور ابزارهـايي           و به نظر مي   . خارجي آمريكا در قبال ايران بوده است      
ش دارد كـه از ابزارهـاي قـدرت نـرم در            چون ديپلماسي عمومي و وقوع انقالب اطالعات تـال        

  .مواجه با ايران استفاده كند
  
  
  



 

 

45 

د و
ربر

 كا
م و

 نر
 به

ت
سخ

 از 
رت

 قد
وم

مفه
ول 

تح
....   

 مباني نظري بحث
  قدرت. 1

رويكرد نخست، قدرت را همچـون كـااليي        . به طوركلي دو رويكرد عمده به مفهوم قدرت وجود دارد         
مبناسـت  رويكرد دوم بر اين . توان آن را تصاحب كرد و در مالكيت خود در آوردكند كه مي تعريف مي 

از قـدرت تعـاريف   ). 5-7: 1386جـونز و ديگـران،     ( كه قدرت چيزي نيست كه بتوان مالـك آن شـد          
در ديكشنري وبستر قدرت معـادل  . كنيم ها اشاره مي  متعددي ارائه شده است كه در ادامه به برخي از آن          

كار گرفته شده    هاوت ب و مترادف مفاهيمي چون كنترل، اقتدار، فرمان، تسلط، اختيار قانوني و توانايي قض            
: ديكشنري آكـسفورد نيـز تعريـف زيـر را از قـدرت ارائـه داده اسـت       . (Gove, 1986: 1778-9) است

كشور و يا دولتـي      توانايي انسان براي انجام كاري يا عملي؛ كنترل بر روي ديگران، توانايي فرد، گروه،             «
قـدرت  «: نويسدسوليوان درباره قدرت ميپاتريك ا). (Cowie, 1989: 970» .براي نفوذ و اثرگذاري زياد

بـه  » .سازد كه اقدامي درباره ديگران انجـام دهنـد  چيزي است كه يك فرد يا گروهي از مردم را قادر مي   
ها كنترلـي را بـر رفتـار     وسيله آنه نظر او قدرت يك مفهوم تجريدي است براي ابزار و وسايلي كه ما ب       

ي قدرت از طريق نيروي انتظامي، ديپلماسي، مهارت و زرنگي          به نظر و  . كنيمهمقطاران خود اعمال مي   
 دشــو   هـا و نظـرات اعمـال مـي         پخـش ايـده    در روابط اقتصادي، گردآوري و كاربرد اطالعات و نيـز         

Sullivan, 1986: 77)(.  
  ةتوانايي انسان بر اذهـان و اعمـال ديگـران و دربـار            «: گويدهانس مورگنتا درباره قدرت مي    

 را وجود كنترل در روابط متقابل دارندگان اقتدار عمومي و نيـز ميـان اقتـدار                 قدرت سياسي؛ آن  
 بازيگر يك كه عواملي از را عبارت گالسنر  قدرت). 89: 1376 عالم، (».داندعمومي و مردم مي

 قرار نظرشان هاي مورد اولويت و منافع راستاي در كه را ديگر بازيگران رفتار تا سازد مي قادر را
 قسم 3برخي قدرت را بر ). Glassner&fahter, 2004: 261( دانددهند، مي قرار نفوذ تحت دارد
  ). سياسي و اقتصادي(، نيمه سخت يا نيمه نرم )فرهنگي(، نرم )نظامي(سخت : دانند مي

 قـدرت   ةقدرت نظامي و اقتصادي به مثاب     . داند سخت و نرم مي    ةناي قدرت را داراي دو الي     
هـا     ايـن نـوع قـدرت بـر پـاداش         . را به تغيير مواضع خود سوق دهنـد       توانند ديگران   سخت مي 

توان نتايج دلخواه را بدون تهديـد يـا         اما گاهي نيز مي   . مبتني است ) چماق(و تهديدها   ). هويج(
 دوم قـدرت    ة رسيدن غير مستقيم به نتـايج مطلـوب چهـر          ةپاداش ملموس كسب كرد، اين شيو     

تواند به مقاصد مورد نظرش در سياست جهـاني نائـل            مي بر اين پايه، يك كشور    . شودناميده مي 
تـأثير   كننـد؛ تحـت   پذيرنـد؛ از آن تبعيـت مـي       هاي آن را مـي      آيد، چون كشورهاي ديگر، ارزش    

بنـابراين  . شـوند گيرند و در نتيجه خواهان پيروي از آن مـي         پيشرفت و آزاد انديشي آن قرار مي      
خواهيد، از طريق جذب كردن نـه از طريـق          يقدرت نرم عبارت است از توانايي كسب آنچه م        «

قدرت اعم از نرم و يـا سـخت در هـر صـورت محـصول      ). (Nye, 2004: 5» اجبار و يا پاداش
ها و عوامل متعدد و متنوع قدرت ملـي اسـت كـه عوامـل فرهنگـي،                 تركيب و امتزاج سرچشمه   

به عبارتي . شوندميها و عوامل قدرت محسوب  لفهؤ م ة مجموع ءهاي و ديپلماتيك نيز جز      رسانه
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ينـد  اكنـد بر   مراتب قدرت جهـاني تعيـين مـي        ةقدرت ملي هر كشور كه جايگاه آن را در سلسل         
 رتبه و جايگـاه كـشور در        ةكنند ها، عوامل و متغيرهاي قدرت است و اين امر تعيين          مؤلفهتمامي  

  .)257-8: 1385نيا، حافظ( ستاي و جهاني اسطح منطقه
  ي عمومي  ديپلماسي و ديپلماس.2

ديپلماسـي هنـر برقـراري و       «در يـك تعريـف بـسيط،        . ديپلماسي داراي تعاريف متعددي است    
دادانــديش و (» تقويــت روابــط دو جانبــه و چنــد جانبــه بــا هــدف تــأمين منــافع ملــي اســت 

در حقيقت ديپلماسـي هنـر و فـن اداره سياسـت خـارجي، تنظـيم روابـط                  ). 147: 1390احدي،
همچنـين  . شودآميز تعريف مي    هاي مسالمت   المللي از شيوه  الفات بين وفصل اخت  الملل و حل   بين

اقناع » . و سران كشورهاي جهان دانست     مداران    سياستدانش ارتباط ميان    «توان  ديپلماسي را مي  
پيشنهاد پـاداش و  تهديـد بـه        ). 471: 1385 طلوعي،( ترين ابزار و دستاورد ديپلماسي است       مهم

ديپلماســي در دنيــاي امــروز دســتخوش . اي ديپلماســي هــستندمجــازات نيــز در بــين ابزارهــ
اي كه امروزه چهار نوع ديپلماسي از سوي كـشورهاي            هاي اساسي شده است، به گونه      دگرگوني

ديپلماسـي پنهـان، ديپلماسـي آشـكار، ديپلماسـي          : انـد از    شود كه عبارت  جهان به كار گرفته مي    
تي محدود به ديپلماسي آشكار و پنهان بـود         ديپلماسي در شكل سنّ   . عمومي و ديپلماسي خط دو    

الملـل، تحـوالت تكنولوژيـك، همبـستگي و         ولي امروزه به علت بسط و گسترش روابـط بـين          
 وسايل ارتباط جمعـي     ةوابستگي متقابل واحدهاي سياسي به هم، تعارضات ايدئولوژيك، توسع        

). عمـومي و خـط دو     ( هـاي ديگـر ديپلماسـي     و افزايش نقش افكار عمومي؛ شاهد اعمال چهره       
شـود كـه بـازيگران آن را بخـش          ديپلماسي خط دو به نـوعي از ديپلماسـي گفتـه مـي            «. هستيم

گيـرد كـه اغلـب در       هـايي را در بـر مـي       ها، موضوعات و عرصه   غيردولتي تشكيل داده و حوزه    
وجه شكل ديگري از ديپلماسي كه در دنياي امروز مورد ت         » .اندها بوده   ها  دولت    گذشته متولي آن  

 الموند  1965اصطالح  ديپلماسي عمومي را نخستين بار در سال          . ستاست، ديپلماسي عمومي ا   
ارتباطات معطوف به منـافع ملـي يـك         «وي  ديپلماسي عمومي را عبارت از        . گوليون به كار برد   

با اين تعريف، مـسائلي     . عنوان كرد » كشور از طريق ارتباط با مردم خارج از مرزهاي جغرافيايي         
هاي تحصيلي، خبرنگاران اعزامي، فرايند ارتبـاط        قبيل اعزام دانشجو به خارج، پذيرش بورس      از  

هـا و سـمينارهاي فرهنگـي و پخـش        هاي هنري، همايش  ميان فرهنگي، برگزاري انواع جشنواره    
 ديپلماسـي   ةهاي ايتنرنتي همه و همه در حوز        هاي صوتي و تصويري و حتي ايجاد سايت       برنامه

ديپلماسي عمومي شامل   «به نظر ناي    ). 88ـ90 :1388 ،هاديان و احدي  ( ث است عمومي قابل بح  
برقراري روابط بلند مدت است كه محيطي مستعد را براي سياست خارجي يك حكومت فراهم               

اهميت ديپلماسي عمومي به ويژه به لحاظ ارتقاي وجه يك كشور . Nye, 2004: 107)(» كندمي
، هاديان و احـدي   ( رود براي افزايش قدرت نرم به شمار مي       مد نظر است و در واقع سازوكاري      

نخبگان ، ارتباط با مخاطب عام و       مداران  سياست ةدر ديپلماسي عمومي، تالش عمد    ). 86: 1388
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دهي به افكار عمومي است و در اين رابطه قدرت نرم، منبع ديپلماسـي عمـومي تلقـي                   براي جهت 
. تواند بهبود يافته و تقويـت شـود      نرم يك كشور مي   با گسترش ديپلماسي عمومي، قدرت      . شودمي

امروزه كشورهاي مختلف جهان با توجه به تحوالت تكنولوژيكي و سياسي، بسته بـه تـوان خـود،            
هاي قدرت نرم و ديپلماسي       ؛ از ظرفيت  )سخت( تالش دارند تا عالوه بر قدرت نظامي و اقتصادي        

). 146 :1390دادانديش و احـدي،   ( بهره ببرند عمومي نيز براي پيشبرد اهداف سياست خارجي خود         
ديپلماسي عمومي  . استاز جمله مفاهيمي كه نزديكي با مفهوم ديپلماسي عمومي دارد، قدرت نرم             

تـرين آن     كند تا بـه اهـداف خـود برسـد كـه مهـم             هاي قدرت نرم استفاده مي    ها و مؤلفه    از ظرفيت 
  .)101: 1388احدي، هاديان و ( ها است تأثيرگذاري بر رفتار ساير دولت

  هاي تحقيق يافته
   سياست خارجي آمريكا.1

هايي دانست كه يك دولت در مقابـل دول           توان مجموعه اهداف و روش    سياست خارجي را مي   
گيـري    دو سـمت  ). 13: 1370ازغنـدي، ( كندخارجي در جهت دفاع از منافع ملي خود دنبال مي         
  :كلي در سياست خارجي آمريكا قابل مشاهده است

  انزواگرايي. لفا
المللي در قرن نوزدهم، ايستارها و نيازهاي داخلي،        موقعيت جغرافيايي آمريكا، ساختار نظام بين     

گيري انزواگرايي از سوي اياالت متحده در قرن نـوزدهم و           ترين عوامل در پذيرش سمت     بزرگ
 آمريكـا از    ةكننـد به لحاظ جغرافيايي دو اقيانوس پهناور اطلس و آرام جدا         . اوايل قرن بيستم شد   
فنـاوري، هواپيماهـاي مـافوق صـوت و          هـاي   بـا وجـود همـه پيـشرفت       ... اروپا و آسيا هستند     

شـدن    هنوز هم واقع   2001پيما و حمالت تروريستي يازدهم سپتامبر       هاي قاره   پرواز، موشك  دور
 اي نيرومنــد وايــاالت متحــده در ميــان دو اقيــانوس پهنــاور آرام و اطلــس و نداشــتن همــسايه

 اي بـه شـمار آورد     دردسرساز، موجب شده است آمريكا همچنان خـود را يـك كـشور جزيـره              
پردازان آمريكـا از ايـن       و نظريه مداران    سياستبه مدت بيش از يك قرن       ). 71-2: 1382عزتي،  (

ـ           ةرهنمود پيروي كردند و در ساي      هـاي    سـرعت گـام   ه   آن، اقتصاد، فرهنـگ و جامعـه آمريكـا ب
اي كه در پايان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيـستم در              و را برداشت به گونه    پيشرفت و ترقي به جل    

  ). Plano & Roy,1982: 390( هاي توليدي و اقتصادي از اروپا پيش افتاد همه شاخص
  )گرايانه مداخله(گرايانه  استراتژي جهان. ب

اي پايـاني  هـ هاي ملي آن كشور در دهـه       توسعه و پيشرفت داخلي در آمريكا و تحول در قابليت         
گرايانه را در ايـاالت متحـده آمريكـا         هاي الزم را براي اتخاذ استراتژي جهان      قرن نوزدهم، زمينه  

گير بود كه ابزارهاي قـدرت ملـي آن         اي چشم    داخلي در اين كشور به گونه      ةتوسع«. فراهم آورد 
 صادرات  1880 و   1870هاي   در دهه . كشور را در عرض سه دهه در حدود سه برابر افزايش داد           
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 ». افزايش پيـدا كـرد     درصد 100 و جمعيت آن كشور نيز در حدود         درصد200آمريكا در حدود    
اي باال برد كـه نخبگـان آن كـشور بـراي خـود رسـالت                  هاي آمريكا را به گونه      اين روند قابليت  

به تـدريج از اواخـر قـرن نـوزدهم دگرگـوني در             ). 25: 1376 متقي،( شدندفراگيرتري قائل مي  
-5(شركت آمريكا در كنفرانس برلين راجع بـه آفريقـاي غربـي             . ژي انزواگرايي آغاز شد   استرات
، اتخاذ سياست درهاي باز در چين، جدال با بريتانيا بر سر مرزهاي ونزوئال، درخواسـت                )1884

هـاي   رغم اعتـراض  آمريكا براي كنترل انحصاري كانال پاناما و تجديد نظر در مرزهاي آالسكا به     
 ةهايي بود دال بر اينكه اياالت متحده آمريكا خواهان برتري مطلق در نيمكـر      گي نشانه كانادا، هم 

 عطف سياسـت خـارجي آمريكـا و آشـكار           ةنقط. ست شرقي ا  ةغربي و نفوذ تدريجي در نيمكر     
 نمايان 1898گرايي با جنگ اسپانيا و آمريكا در سال  شدن تحول تدريجي از انزواگرايي به جهان

 جنگ پورتوريكو، گوام، فيليپين و جزاير هاوايي بـه ايـاالت متحـده آمريكـا                به موجب اين  . دش
پس از جنگ آمريكا و اسپانيا، تداوم افـزايش قـدرت اقتـصادي و سياسـي آمريكـا،                  . دشملحق  

وابستگي بيش از حد اقتصادهاي اروپايي را به آمريكـا و سـرانجام تهديـدات امنيتـي در خـالل         
گيري سياست خارجي آمريكا بـه سـوي جهـانگرايي و    جنگ جهاني نخست، موجب شد سمت   

نيـا،  حميـدي (مداخله تغيير كند، اما گام اصلي با ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم برداشته شـد               
. ل محور وارد جنگ جهـاني اول شـد        و عليه د   رسماً 1917 آوريل   6آمريكا در   ). 1-540: 1384

هاي   ماده بود، آرمان   14اي كه شامل    بيانيهجمهور آمريكا، با صدور      پس از جنگ ويلسون، رئيس    
اياالت متحده آمريكا به منظور حفظ صلح و امنيت جهاني و جلوگيري از بروز دوباره جنـگ را                  

گيري انزواگرايـي  به آگاهي جهان رساند اما به علت اينكه اكثر مردم آمريكا خواستار ادامه سمت  
 نخستين گام بـا شكـست مواجـه شـد و بـا بـه               و عدم مداخله در امور اروپا و جهان بودند، لذا         

، سياسـت  1920خـواه در سـه انتخابـات پـي در پـي در دهـه          قدرت رسيدن حـزب جمهـوري     
تـرين    جمهور آمريكا،  قوي    وودرو ويلسون، رئيس  . موقت به كناري نهاده شد     طور جهانگرايي به 
 خـودداري كـرد و    ملل بود، اما سناي آمريكا از تصويب عـضويت آمريكـا در آن  ةطرفدار جامع 

آغاز جنگ  ). 459: 1381 لين،مك( ين قدرت جهان در نوعي انزوا فرو رفت        تر بدين جهت قوي  
گيـري انزواگرايـي را در       براي هميشه سـمت    1941جهاني دوم و حمله ژاپن به آمريكا در سال          

رحلـه  گرايي پس از جنگ دوم تـاكنون داراي دو م استراتژي جهان.  تاريخ سپردةآمريكا به حافظ 
در اين .  اول، از پايان جنگ جهاني دوم تا فروپاشي شوروي ادامه يافت ةمرحل. زماني بوده است  

هـايي بـا هـم        مرحله آمريكا از طريق فعاليت در سازمان ملل متحد و ايجـاد اتحادهـا و ائـتالف                
: 1384نيـا، حميـدي ( پيمانان خود، اردوگاه شرق را محاصره، محدود و سـپس از كـار انـداخت              

 استراتژي رسمي سياست خارجي آمريكا در اين دوره، سـد نفـوذ بـود كـه هـدف از آن                     ).541
رؤسـاي  ). 44: 1377والرشـتاين، ( جلوگيري از گسترش نفـوذ كمونيـسم در سـطح جهـان بـود             

آوردنـد   همچنان شوروي را حريف اصلي خود به شمار مـي          1980 ةده جمهور آمريكا تا اواخر   
  به طور صريح ملغي شـدن ايـن سياسـت را اعـالم كـرد               1989 مي   12تا اينكه جورج بوش در      
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در اين  .  دوم از فروپاشي شوروي آغاز و هم اكنون نيز ادامه دارد           ةمرحل). 364-5: 1383يانگ،(
آمريكايي با توجه بـه فروپاشـي يكـي از    مداران  سياستها و  رسد استراتژيستمرحله به نظر مي 

 مراتبـي   هالمللي امـروزي را سلـسل     ، نظام بين  )ينظام دو قطب  (دو قطب قدرت در سيستم پيشين       
با توجه به اين وضعيت آمريكا بر ميـزان مـداخالت خـود در              . داننددستوري و يا يك قطبي مي     

هـايي نظيـر      مامور جهاني افزوده و مدافع جهاني شـدن اقتـصاد، فرهنـگ و سياسـت تحـت نـا                  
شر و در نهايت فرهنگ غربي      داري، گسترش دموكراسي و حقوق ب     شدن سرمايه و سرمايه    جهاني

  ).542: 1384نيا، حميدي( به معناي كلي آن است

  خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران قدرت و سياست.2
  ايران و سياست خارجي دولت كارتر. 2. 1

هاي انقالبـي و عمليـات        جنبش.  درك عميقي از بحران ايران نداشت      1357يز  يدولت كارتر تا پا   
  خطر را جدي گرفت    1357 آغاز شده بود ولي حكومت كارتر تنها در آبان           1356سال  ايذايي از   

 ثبات در منطقه نـاآرام      ة به تهران آمد؛ ايران را جزير      1356وقتي كه كارتر در سال      ). 617: همان(
يكي از حوادث تأثرگـذار ايـن دوره        ). 32: 1379 ستوده و كاوياني،  ( و متشنج خاورميانه خواند   

جمهـور   كـارتر، رئـيس   . مريكا اشغال سفارتخانه آمريكا در تهـران اسـت        آن ايران و    در روابط بي  
ها را به دست آورد و براي رسيدن به ايـن هـدف، وي مايـل                  آمريكا، مصمم بود آزادي گروگان    

به همين دليل كاخ سفيد بـه اسـتفاده از          .  نظامي ةها را بررسي كند، از جمله گزين      بود تمام گزينه  
المللي  ايجاد فشار اقتصادي و بين هايي را به منظور   آورد و در گام اول، برنامه     سخت روي    قدرت

 ميليـارد دالر تخمـين زده       12 هاي ايران را در آمريكـا كـه تقريبـاً          آمريكا دارايي . در پيش گرفت  
 ةهمچنـين كـارتر عـالوه بـر مـسدود كـردن كليـ             ). 195: 1388 كـامروا، ( شود، مسدود كرد   مي

هاي خارجي آن؛ دستور قطع خريد نفت از        هاي آمريكايي و شعبه      بانك همةدر  هاي ايران    دارايي
 نيروهــاي 1359 ارديبهــشت 4در ). 125: 1379 ســتوده و كاويــاني،( ايــران را نيــز صــادر كــرد

هاي ايـن كـشور در صـحراي طـبس پيـاده شـدند كـه بـا          گروگان آمريكايي با هدف آزادسازي   
گيري هـشت مـاه      نجات سبب شد تا بحران گروگان      اين عمليات ناموفق  . شكست مواجه شدند  

 ردپاي آمريكا در كودتاي نافرجـام       1359 تير سال    18 در   .)195: 1388 كامروا،( ديگر ادامه يابد  
. از ديگر وقايع مهم در دوره كارتر، شروع حمله عراق بـه ايـران اسـت               . نوژه قابل بررسي است   

ي عراقي از هـشت محـور زمينـي بـه ايـران           نيروها). 1359 شهريور   31 (1980 سپتامبر   22روز  
 هاي نظامي، تأسيسات نظامي و اهداف اقتصادي ايران را بمباران كردند            هجوم آوردند و فرودگاه   

 رويـدادهايي در منـاطق مختلـف    1980 تا ژانويه 1979 ژانويه ةدر فاصل). 208 :1388 كامروا،(
ديگر بـه سياسـتي       را وادار كرد بار    به وقوع پيوست كه دولت كارتر     فارس    خليجويژه  جهان و به  

تـرين ايـن رويـدادها تـسخير النـه جاسوسـي آمريكـا و                 مهم. برگردد كه بر قدرت مبتني است     
 دسـامبر   25ها به افغانـستان در         و هجوم روس   1979گيري اعضاي آن در چهارم نوامبر       گروگان
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 ة منطقـي در منطقـ     اين رويدادها سياست خارجي آمريكا را در يـك پـارادوكس          . همان سال بود  
حتـي پـس از   فـارس   خلـيج ها و  از يك سو، ايران حائل مهم بين روس. گرفتار كرد فارس    خليج

بايـست از آن در برابـر هجـوم احتمـالي           اشغال افغانستان بود و از اين رو، ايـاالت متحـده مـي            
 در  ها حمايت كند و از سوي ديگر، نظام انقالبي حاكم بـر ايـران تهديـدي بـراي آمريكـا                    روس

رفت و با اشغال سفارت، در واقع، عالئق امنيتي آن را در معرض تعرض قرار               منطقه به شمار مي   
ايـن امـر محتمـل بـود كـه براسـاس تئـوري دومينـو، صـدور                  «). 84: 1390پورسعيد،( داده بود 
هاي انقالبي از ايران، بخش مهمي از كشورهاي منطقـه را دچـار تـنش و در نتيجـه ايـن                       ارزش

ترتيب، برژينسكي بدين). 85: همان (»ها مداخله كنند ها فراهم كند كه در آن راي روسامكان را ب  
مالقـات  . رتبه آمريكا و عراق را طراحي كرد        محرمانه مقامات عالي   ة مذاكر ةبرنام1359در تيرماه   

 چراغ سبز آمريكا به عراق بـراي آغـاز جنـگ         ةمحرمانه صدام و برژينسكي در مرز ايران به منزل        
  . شروع شدايرانحدود دو ماه بعد از اين مالقات، تهاجم عراق عليه ). 98: 1373تيرمن،( بود
  خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران از ريگان تا فروپاشي شورويسياست. 2. 2

سازي جهان بـه دو      سياست و رفتار ريگان در قبال ايران بسيار پيچيده و متناقض بود كه از ساده              
. شـد واشينگتن از سوي ريگان و ماهيت پيچيده انقالب اسالمي ايران ناشـي مـي             قطب مسكوــ   

و گـذاران     سياسـت ماهيت پيچيده و چند سويه ايران موجب سردرگمي و بـروز شـكاف ميـان                
طلبـي آن   ايران نه در جهت نفوذ شوروي و توسعه       . مقامات ديپلماتيك آمريكا در قبال ايران شد      

شد كه از   ود و نه در اردوگاه غرب و از متحدين آن محسوب مي           قرار داشت كه با آن برخورد ش      
براساس چنين رويكردي، سياست خارجي ريگان در قبال ايران بـر محورهـاي             . آن حمايت كند  

سياست و رفتار وي در قبال ايران از دشمني و تالش براي سـرنگوني تـا                . متعارضي استوار بود  
 تهديـد تـا احـساس اتحـاد، از توسـل بـه زور تـا          برقراري روابط و اميد به دوستي، از احساس       

. مذاكره، از فشارهاي غير مستقيم نظامي تا ديپلماسي پنهان و آغاز جنگ محدود، در نوسان بـود            
  :توان سياست خارجي ريگان در قبال ايران را به سه دوره متفاوت تقسيم كنيمبر اين اساس مي«

مداخله مستقيم نظامي و جنـگ كـم     . ابط ج تالش براي بهبود رو   . سدبندي و تضعيف  ب    .  الف
  ). 113 ـ 15: 1390فام،يزدان (»شدت
  سد بندي و تضعيف. الف

آمريكا اين سياست را پس از جنگ جهاني دوم مبناي سياست خود در قبال شوروي قـرار داد و بـه                     
: 1382كلگـي و ويتكـف،    ( محدود كردن و جلوگيري از گسترش نفوذ آن در سراسر جهان پرداخت           

دولت ريگان اين سياست را درقبال انقالب اسالمي ايران به كار بست و تالش كرد امواج             ). 508ـ13
 رياسـت  ةاز وقـايع مهـم دور   . انقالب اسالمي را در درون مرزهاي جغرافيـايي ايـران محـدود كنـد             

اين جنگ هرچنـد در دوره كـارتر شـروع          . جمهوري ريگان در آمريكا، جنگ بين ايران و عراق بود         
  . ريگان بودةطور كامل در دوربود ولي تقريباً بهشده 
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 ، دولت ريگان نام ايران را در فهرست كشورهاي حامي تروريـسم قـرار داد              1984در ژانويه   
به دنبال آن تحريم تجاري ايران از سوي آمريكا صورت گرفـت كـه              ). 257ـ58: 1373تيمرمن،(

آمريكـا ضـمن    .  بـا صـدام حـسين بـود        پايان ابهام ديپلماتيك حاكم بر اتحاد و دوستي آمريكـا         
 اطالعات حساس مربوط به     1985پوشي از استفاده عراق از سالح شيميايي، در اوايل سال            چشم

اي را در اختيار عراق قرار داد تا اين كشور را در حمالت هـوايي خـود يـاري                   شناسايي ماهواره 
  ).    119: 1390فام،يزدان( كند
  )1364ـ1366(ط دوره تالش براي بهبود رواب. ب
شدن جنگ ايران و عراق و آغاز جنگ   دوم سياست دولت ريگان در قبال ايران به علت طوالنيةدور
هـاي خـود در لبنـان و مـسائل و             گروگـان  فارس، ناتواني آمريكا در آزادسازي    ها در خليج    كشنفت

بـه  ). 120 :همـان ( گذار در دولت ريگـان بـود   مشكالت سازماني و نگرش متفاوت مقامات سياست  
 در  TWAگروگان گرفته شدن چندين نفر از اتباع آمريكا در لبنان، ماجراي ربـوده شـدن هواپيمـاي                  

گري ايران اين احتمال را در محافـل آمريكـايي قـوت               و آزادي سرنشينان آن با ميانجي      1364خرداد  
 1364هـاي پايـاني    هلذا از مـا . بخشيد كه ايران در ميان گروهاي  لبناني و فلسطيني داراي نفوذ است       

اي متفاوت از گذشته در پيش گرفت و ضمن تالش بـراي برقـراري رابطـه پنهـاني بـا                    آمريكا رويه 
افزارها و تـسليحات مـورد نيـاز         رو در حكومت ايران، مبادرت به صدور برخي از جنگ         عناصر ميانه 

ضور رابرت مك فـارلين،     اوج اين نقشه ح   . دكرهاي آمريكايي در لبنان       گروگان ايران در برابر آزادي   
در اين دوره دولت ريگان در فراينـدي        ). 200-8: 1373صادقي،(  بود 1365 خردادماه   3در تهران در    

طور پنهاني مقاديري سالح به ايران ارسال كرد و اميدوار بـود در              پيچيده براي بهبود روابط با ايران به      
هـاي آمريكـايي را در اختيـار          گروگان ان كه هاي فعال در لبن     قبال آن ايران از نفوذ خود روي سازمان       

 تـسليحاتي ايـران و آمريكـا در         ةمبادل). 29: 1369 ريگان،(ها استفاده كند      داشتند براي آزادسازي آن   
 در لبنان و مقامات ايراني در تهـران    اشراع ة اين واقعه از سوي مجل     ي آغاز شد و با افشا     1985فوريه  

  .)508-11: 1382 كلگي و ويتكف،( ر آمريكا تبديل شدبه رسوايي بزرگي براي دولت ريگان د
  )1987-1988( مستقيم نظامي آمريكا ة فشارها و مداخلةدور. ج

پيروزي ايران در عمليات والفجر هشت و آزادي شـبه جزيـره فـاو، همچنـين اجـراي عمليـات         
 ترين مواضـع نيروهـاي عراقـي،        كربالي پنج در شرق بصره و تصرف بخش بزرگي از مستحكم          

 جدي در جنـگ و پيـروزي احتمـالي          ةآمريكا را به اين نتيجه رساند كه در صورت عدم مداخل          
در ايـن  ). 641: 1384نيـا،  حميـدي (ايران، منافع استراتژيك آن در منطقه به خطر خواهـد افتـاد     

يافتن روش مذاكره، تغيير موازنه جنگ به نفع ايـران           فارلين و پايان   دوره با توجه به ماجراي مك     
المللـي و تحـوالت ژرف در سـاختار         خره تغيير اوضاع بين   ألجريان صدور نفت از منطقه و با      و  

نظام دو قطبي؛ عنصر تهديد در سياست اياالت متحده آمريكـا در قبـال ايـران قـوت گرفـت و                     
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هـا شـد      افزايش نيروهاي نظامي آمريكايي در منطقه به وقوع جنگ محدود و كم شدت ميان آن              
  . برخوردهاي نظامي آمريكا عليه ايران استة نشان دهند1جدول ). 123 ـ 4 :1390 فام،يزدان(

  هاي نظامي ايران و آمريكا در خليج فارس ترين درگيري مهم  1 جدول
 فاصله زماني تاريخ منطقه ها و اهدافزمينه گركنش موضوع

  روز2/5/1366 2 رسيحوالي جزيره فا هاي كويتي كشاسكورت نفت ايران برخورد كشتي بريجتون به مين

 30/6/1366 8 بين بحرين و ايران برخورد بريجتون به مين آمريكا حمله آمريكا به كشتي ايران اجر
هاي تنـدرو  ايـران        درگيري قايق 

 با بالگردهاي آمريكا
ـ  ايران
 آمريكا

 غرق ايران اجر
 16/7/1366 16 حوالي  جزيره فارسي

حمله موشكي به كشتي آمريكايي     
  در بندر االحمدي كويتسانگاري

 23/7/1366 7 بندر االحمدي هاي تندرو انهدام قايق ايران

حمله موشكي به كشتي كويتي تحت 
 پرچم آمريكا به نام سي ايل سيتي

 24/7/1366 1 بندر االحمدي هاي تندرو انهدام قايق ايران

 حمله به سكوي نفتي رشادت
ــشتي     آمريكا ــه ك ــكي ب ــه موش حمل

  االحمدي كويتآمريكايي در بندر
 27/7/1366 3 غرب جزيره سيري

آيلنـد بنـدر    حمله به پايانـه سـي     
 االحمدي كويت

 30/6/1366 3 شمال شرقي بحرين حمله به سكوي رشادت ايران

برخورد ناوچه آمريكايي ساموئل    
 رابرتز به مين

حضور ناوگان آمريكا در خليج      ايران
 فارس

 25/1/1366 175 غرب جزيره سيري

 سكوي نفتي رشادت، سلمان،     حمله به 
 ناوچه جوشن، سهند و سبالن

-آمريكا
 ايران

 29/1/1367 4 خليج فارس برخورد ناوچه رابرتز به مين

حمله به كشتي تداركاتي آمريكـا      
 كش انگلستان و نفت

 29/1/1367 0 خليج فارس هاي ايران حمله به سكوها و ناوچه ايران

حمله به سكوي نفتـي مبـارك و        
 كي به كويتحمله موش

 هاي ايران حمله به سكوها و ناوچه ايران
ــدي و  ــدر االحمـ بنـ

 سواحل امارات
30/1/1367 1 

 12/4/1367 72 آسمان خليج فارس  آمريكا ايرباس حمله به هواپيماي

   126: 1390 فام، يزدانمنبع

  سياست بوش پدر در قبال جمهوري اسالمي ايران. 2. 3
 تـداوم سياسـت     .1. توان به سه مقطع زماني تقـسيم كـرد        ن مي سياست بوش پدر را در قبال ايرا      

اين سياست از زمان آغاز بـه كـار         . ريگان كه بر سياست موازنه قوا ميان ايران و عراق مبتني بود           
 سياست نه صلح نه جنـگ كـه بـه زمـان             .2. دولت بوش تا حمله عراق به كويت ادامه پيدا كرد         

در اين مقطع، سياست واشنگتن در برابـر ايـران          . شودميمربوط  فارس    خليجآغاز و پايان بحران     
 سياسـت   .3. فارس و تحوالت جهاني يعني فروپاشي شوروي بود       به شدت متأثر از بحران خليج     

فـارس و فروپاشـي نهـايي شـوروي          كنترل و مهار ايران كه پس از فروكش كردن بحران خلـيج           
هايي مبنـي بـر خطـر ايـران و          يكا زمزمه آمرمداران    سياستدر اين زمان بين     . مدنظر قرار گرفت  

لزوم مقابله با آن آغاز شد كه با تصويب قانون منع گسترش تسليحاتي ايران و عراق در روزهاي 
لذا از خطر بازسازي توان نظامي و دفاعي ايران بـراي           . پاياني عمر دولت بوش وسعت پيدا كرد      

بنـاي   حريم و لزوم مقابله را بايد سنگ      اين ت . فارس سخن رانده شد    خليج ةمنافع آمريكا در منطق   
سياست مهار دوجانبه آمريكا در قبال ايران بدانيم كه نزديك به يك دهه به طـول انجاميـد و در                    

). 137-8: 1390خـسروي، (  جديد شد  ةها وارد مرحل    تحريم المللي كردن  بوش پسر با بين    ةدور
هاي پيشين متعـادل و       با دولت در مجموع سياست خارجي جرج بوش در قبال ايران در مقايسه            
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اين رويكـرد جديـد دولـت بـوش در قبـال ايـران كـه در تحـوالت و                    . رسدميانه رو به نظر مي    
ت ئاي ريشه داشت، از مواضع و رفتار دولت ايران نيـز نـش            هاي عميق جهاني و منطقه      دگرگوني

  : هاي زيرتأثير بسزايي داشتنددر اين زمينه مؤلفه. گرفتمي
  )1985(هاي غربي در لبنان  ان در آزادسازيگروگاننقش اير. الف
  فارسموضع ايران در قبال بحران خليج. ب
  زداييسياست تنش. ج

رفتارهاي ايران كه از نظر جرج بوش براي واشنگتن چالش برانگيز و غير قابل قبول بودنـد، بـه                   
  :قرار زير بود

  هاي تندرو اسالمي حمايت از تروريسم و گروه. الف
  ت با روند صلح خاورميانهمخالف. ب
  اييابي به سالح كشتار جمعي و هستهبازسازي توان نظامي و تالش براي دست. ج
  نقض حقوق بشر . د
  )160-8: همان(» . اختالف نظر در ارتباط با امنيت خليج فارس. ه
  سياست خارجي دولت كلينتون در قبال جمهوري اسالمي ايران. 2. 4

اي  بيل كلينتون وارد مرحلـه تـازه   ةسال  هشت ةايران و آمريكا در دور    زا و خصمانه    مناسبات تنش 
اين امر تا حد زيادي از      . ها شكل عيني و آشكارتري به خود گرفت         شد و خصومت و رويارويي    

سياست جديد واشنگتن در قبال ايران متأثر بود كه در قالب سياست مهار دوجانبه ايران و عراق                 
 كـشورهاي يـاغي و سـركش قـرار گرفـت و             ةاست، ايـران در زمـر      اين سي  ةبر پاي . تئوريزه شد 

ويژه منافع ملي آمريكـا       فارس و ثبات جهاني به     خليج ةهمچون عراق، تهديدي براي امنيت منطق     
دولت كلينتون براي مقابله بـا ايـران از ابزارهـاي           . تعريف شد كه برخورد با آن گريز ناپذير بود        

 ديپلماتيك بهره گرفت و آنچه بـيش از همـه مـورد توجـه               چندگانه سياسي، اقتصادي، نظامي و    
. گـذاري در صـنايع نفتـي بـود        ويـژه ممنوعيـت سـرمايه     قرار گرفت، تحريم اقتصادي و نفتي به      

گفتند، اوضاع نابسامان اقتصادي همراه اوضاع ناگوار سياسي        هواداران سياست تحريم و مهار مي     
المللي و تحريم اقتصادي اين كشور      مال فشارهاي بين  دهد با اع  ايران، به اياالت متحده امكان مي     

مسائل عمده مطرح شـده     ). 177: 1390،خسروي(را وادار كند رفتار خارجي خود را تغيير دهد          
توسط دولت كلينتون در سياست خارجي آمريكا، دموكراسـي، حقـوق بـشر و پيـشبرد مـسائل                   

يران يكي از مـسائل مهـم در سياسـت     برخورد با اةنحو). 642 :1384نيا،  حميدي(اقتصادي بود   
ها طراحي يك سياست      ، نتيجه اين بحث   1372در سال   . دادخارجي دولت كلينتون را تشكيل مي     
 ةمهار دوگانه به معنـي مهـار ايـران و عـراق ماننـد نحـو               . خارجي جديد به نام مهار دوگانه بود      

يـن سياسـت، مـارتين      معمـار ا  . هاي جنگ سرد با شوروي پيـشين بـود          برخورد آمريكا در سال   
وي در آن زمان دستيار ويژه كلينتـون در امـور خـاور نزديـك و جنـوب آسـيا در                     . اينديك بود 
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سياست مهـار در قبـال ايـران بـر ايـن اصـل              ). 151-2: 1380عليخاني،( شوراي امنيت ملي بود   
الت متحده  اساسي استوار بود كه دولت ايران داراي اهداف و رفتارهايي كامالً متضاد با منافع ايا              

 گـرا  دولتي افراطي، سركش و واپس،به اعتقاد دولت كلينتون، ايران. آمريكا در سطح منطقه است   
المللي داشت منافع حياتي آمريكا را تهديـد        اي و بين  ها و رفتارهايي سطح منطقه       سياست بود كه 

  : ترين اين رفتارها عبارت بودند از كرد، برخي از مهممي
  سمحمايت از تروري. الف
  مخالفت با روند صلح خاورميانه. ب
  بازسازي توان نظامي و دفاعي متعارف ايران. ج
  تالش براي دستيابي ايران به سالح نامتعارف. د
  .)200-201: 1390خسروي،(» . اخالل در اتحاد و دوستي بين آمريكا و اعراب. ه

 سـرنگوني جمهـوري   هرچند دولت كلينتون و هواداران سياست مهار بيان كردند هدف آمريكـا،   
. (Lake, 1994: 52)ها نيـست   اسالمي ايران و مخالفت با حكومت اسالمي و به معناي جنگ تمدن

كند كه غايت اصلي سياست مهار، چيزي فراتر از تحـريم و تغييـر              اما واقعيت حكايت از آن مي     
اي هـ  مقـصود اساسـي سياسـت مهـار ايـران، تـضعيف بنيـان             «. رفتار سياست خارجي ايران بود    

حقيقـت   در). 98: 1375 سـيك، (» اقتصادي، مالي، نظامي و بـه دنبـال آن سياسـي كـشور بـود              
تغيير رفتار ايران، تضعيف توانايي دولـت در رسـيدن بـه            «: سياست مهار سه هدف عمده داشت     

طور كلي آمريكا براي رسيدن به اهداف خود در         به» .اهداف خود و سرنگوني جمهوري اسالمي     
  : ايران، يك سياست چند وجهي به ترتيب زير را در پيش گرفتسياست مهار عليه

فارس و تقويت توان نظـامي كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري      حضور نظامي در خليج  . الف
  فارس به منظور مهار ايران و عراق؛خليج

گذاري در صنايع نفتـي ايـران بـا هـدف تـضعيف             ويژه ممنوعيت سرمايه  تحريم اقتصادي به  . ب
  ظامي كشور و تغيير سياست خارجي يا تغيير رژيم ايران؛اقتصادي و ن

 المللـي كـردن   اي با هـدف بـين     المللي و منطقه  گيري از فعاليت ديپلماتيك در سطح بين      بهره. ج
   جهاني؛ةها و انزواي كشور در عرص تحريم

  .)204-9: 1390خسروي،(» ثبات كردن و كاهش توان داخلي ايراناقدامات سري با هدف بي. د
  سياست خارجي دولت بوش پسر در قبال جمهوري اسالمي ايران. 2. 5

 اول، از   ةدور. توان به سه دوره تقسيم كرد     سياست خارجي دولت اول بوش را در قبال ايران مي         
گيرد كه اتفاق خاصي در روابـط   سپتامبر را در بر مي 11ابتداي رياست جمهوري بوش تا حادثه       

 دوم با حادثه يازده سپتامبر      ةدور. شتر درگير امور داخلي بود    دو كشور رخ نداد و دولت بوش بي       
المللي به رهبري آمريكا در جنگ افغانـستان        در اين دوره ايران حتي به نيروهاي بين       . شروع شد 

عليه طالبان و نيز در فرايندهاي بازسـازي افغانـستان از توافـق بـن تـا توكيـو و مراحـل ديگـر                        
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 “ديپلماسـي بازدارنـده   ”ين اقدامات ايران در جهت سياسـت        بازسازي اين كشور كمك كرد كه ا      
بـا  ). Affrasiabi&maleki, 2003: 257-9(  ايران براي حفظ صلح و امنيت منطقه بود1990 ةده

 طي نطقي در كنگره، از ايران به همراه عراق و كره شمالي             2002 ژانويه   29بوش در   «اين وجود   
 سوم سياست بوش در قبـال       ةدور). 255: 1390زندي،غراياق(» .به عنوان محور شرارت ياد كرد     

اي ايـران     هاي پنهاني هـسته      سال اقدامات و فعاليت    18 مهمي است، در اين مرحله       ةايران، مرحل 
تقريبـاً  . اي ايران منجـر شـد       هاي بزرگ و توجه جهاني به فعاليت هسته         آشكار و به فشار قدرت    

اي   اي مشخصي، بـراي برنامـه  هـسته        ي و مرحله  پس از حمله آمريكا به عراق، استراتژي فرايند       
 اول گزينـه ديپلماسـي   ةمرحلـ . ايران در دستور كار سياست خارجي دولت بـوش قـرار گرفـت         

المللي انرژي اتمي و نيز كـشورهاي       لذا اين كشور سعي كرد از طريق آژانس بين        . چندجانبه بود 
ايـن گزينـه بـه دنبـال،        .  را به تأخير بينـدازد     اروپايي؛ ايران را از ادامه كار بازدارد يا برنامه ايران         

هـاي منطقـه و در نهايـت          كارگيري ايران در سياست    انزواي سياسي بيشتر ايران، جلوگيري از به      
اگر ايران بر حق خود براي غني سازي تأكيد         . تنزل وجهه و استعداد گسترده ايران در منطقه بود        

آمريكا در اين مرحله با اشاره بـه        . شديكرد، سياست دولت بوش وارد مرحله ضدگسترش م       مي
له در نظـام    ئاي خود و همچنين حساسيت باالي ايـن مـس           سابقه پنهانكاري ايران در برنامه هسته     

بندي راهبردي خاورميانـه ذكـر كـرده و آن را تهديـدي             امنيت منطقه؛ هدف ايران را تغيير صف      
اي   مرحله شامل سه حمله محدود هسته     اين. كند قلمداد مي  رژيم صهيونيستي ويژه  براي منطقه به  

اي ايران، حمله هوايي گسترده و اشـغال          دو به تأسيسات هسته    يا هر رژيم صهيونيستي    آمريكا يا 
اي ايـران در   له هـسته ئها در ارتباط بـا مـس     اين گزينه  ةدر كنار هم  ). 256-7: همان( شدايران مي 

طور مستقيم ايران و آمريكا در طـي آن  ه بهجانبه بود ك مذاكره همه اييهدولت اول بوش، گزينه ن 
  .بتوانند تمام مسائل خود را حل كنند

 دوم بوش پسر، براساس نظريه سد نفوذ، سياست آمريكا در قبال ايران سياستي بين ةدر كابين
. كردآمريكا براي رسيدن به سه هدف مهم سياست سد نفوذ را دنبال مي«. جنگ و همزيستي بود

فتار، سطح دوم، تغيير ماهيـت و در نهايـت در صـورت عملـي نـشدن تغييـر                   سطح اول تغيير ر   
 تغيير رژيم طرح شد، كه ممكن است مسيري طـوالني، پرفـراز و نـشيب و                 ةماهوي ايران، گزين  
  ). 280: 1390زندي،غراياق(» بسيار سخت باشد

  سياست خارجي دولت اوباما در قبال جمهوري اسالمي ايران. 2. 6
اما ). 197: 1388 رهنورد و حيدري،  ( خارجي آمريكا به قدرت رسيد      تغيير در سياست   اوباما با شعار  

هـاي    دولت اوباما همان سياست   «اي نسبت به ايران نشد و       سياست خارجي آمريكا دچار تغيير عمده     
سيمبر، (»  بوش و كلينتون را مبني بر اعمال فشار، تهديد نظامي و تحريم عليه ايران دنبال كرد                ةگذشت
ابزارهاي اعمال فشار بر ايران در دولت اوباما  نيز بيشتر حول محـور تحـريم، پرونـده      ). 107: 1389
سياست حقوق بشري آمريكا در خاورميانه ابزاري بود براي         . اي ايران و حقوق بشر بوده است        هسته
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در ارتباط بـا  دولت اوباما از معيارهاي چندگانه . دستيابي اين كشور به اهدافش در راستاي منافع ملي       
پـارادوكس سياسـت حقـوق بـشري آمريكـا در           ). 20: 1382 ذاكريـان، (كند   حقوق بشر استفاده مي   

گيرانه و اقدامات تحريم و تهديد آن عليه ايران به خـوبي ظـاهر              خاورميانه در ارتباط با رفتار سخت     
پذيرد، مـورد فـشار     المللي پس از جنگ سرد را نمي      اي و بين  ايران چون ساختار نظم منطقه    . شود مي

ها و فشارهاي مختلـف سياسـي و اقتـصادي بـه ويـژه در                 تحريم اعمال. گيردشديد آمريكا قرار مي   
گرايانه و ابزاري شعار گسترش دموكراسـي و         جانبه اي در راستاي تحقق سياست يك       هاي هسته  زمين

هاي اوبامـا در ارتبـاط    سياست). 131: 1389 سيمبر،( شودحقوق بشر در خاورميانه و ايران دنبال مي  
فضاي تبليغاتي از   . تواند در چارچوب راهبردهاي مختلفي قرار گيرد       اي ايران مي    هاي هسته   با فعاليت 

هاي آمريكا و ساير كشورهاي غربي براي انجام عمليات رواني عليه ايران در ارتبـاط بـا                 طريق رسانه 
نند دولت بوش، ادامه خواهد يافت، اما در عـين حـال اوبامـا              آميز هما اي غير صلح    هاي هسته   فعاليت

  ). 133ـ4: همان(ند كالمللي در ارتباط با ايران را پيگيري سازي بين كوشد تا روند اجماعمي

     تجزيه و تحليل
  تجزيه و تحليل كاربرد قدرت سخت از سوي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران. 1

ري كارمندان سفارت آمريكا، تحريم اقتصادي ايران، حمله نظـامي بـه            گيدر دوره كارتر گروگان   
طبس، كودتاي نوژه و آغاز جنگ هشت ساله ايران از وقايع مهـم ايـن دوره بودنـد كـه آمريكـا       

در جريـان مـاجراي     . ها متوسل به استفاده از قدرت عمدتاً سخت عليـه ايـران شـد               واسطه آن  به
ورد، ايـن كـشور از    ارم نتايج دلخواه آمريكا را به همـراه نيـ         گيري، هنگامي كه اقدامات ن    گروگان

در ايـن راسـتا آمريكـا در ابتـدا ايـران را تحـريم               .  سخت قدرت عليه ايران اسـتفاده كـرد        ةجنب
حتي در  . اقتصادي كرد و ضمن مسدود كردن اموال ايران، خريد نفت از ايران را نيز متوقف كرد               

 ديپلماتيك خود با ايـران را قطـع كـرد و در آخـر از                طور رسمي روابط    به 1358 ارديبهشت   20
د و به كمك نيروهاي يگان ويژه آمريكا درصدد اجراي عمليات نظـامي      كرآخرين گزينه استفاده    

شكست اين اقدام نظامي باعث شد كه آمريكا دوباره به استفاده           . برآمد كه با شكست مواجه شد     
گيـري، آمريكـا     شروع تا اتمام بحـران گروگـان       پس از . وردآهاي نرم و ديپلماسي روي      از شيوه 

عمالً در طي حمله به طبس، كودتاي نوژه و شروع جنگ عـراق عليـه ايـران در قبـال ايـران از                       
ها از سوي نيروهاي نظامي ويژه آمريكا با          عمليات نجات گروگان  . قدرت سخت نظامي بهره برد    

. رفـت ر قبـال ايـران بـه شـمار مـي           عطفي در سياست خارجي آمريكا د      ةعنوان نيروي دلتا، نقط   
 بعـدي انتخابـات   ةكه شكست آن نيز به مثابه يكي از داليل شكست جيمـي كـارتر در دور    چنان

  ).88: 1390 پورسعيد،(  قلمداد شد1980رياست جمهوري آمريكا در سال 
 هاي  نظامي  در درگيري1366 دوم سال ةشود كه آمريكا در نيم مشاهده مي1با نگاهي به جدول 

كرد به حداقل ممكن اكتفا كند و مانع از برخـورد گـسترده ميـان دو كـشور شـود؛                    با ايران سعي مي   
 الگـوي رفتـاري   1367حمالت غير مستقيم، حساب شده و محدود بودند؛ امـا از اواخـر فـروردين                
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 فـروردين بـه اوج   30 و 29هاي  نظامي دگرگون شد، درگيري ايران و آمريكا در      آمريكا در درگيري  
 12در  . آمريكا همزمان با نيروي دريايي سپاه و ارتش در منطقه نسبتاً وسيعي درگير شـد              . ود رسيد خ

تير نيز ضمن بروز درگيري شديد نظامي بـين نيروهـاي ارتـش و سـپاه و نيـروي دريـايي آمريكـا،                       
  مسافران آن كشته شـدند و آمريكـا        ةهواپيماي مسافربري ايرباس هدف ناو آمريكا قرار گرفت و هم         

گسترش دهد و اگر ايران آتش بس را نپذيرد بـا           فارس    خليج جنگ را در     ةنشان داد آماده است حوز    
  .)126-7: 1390فام،يزدان( رو خواهد شد هتري روباقدامات سخت

 سال، ايران همواره    18اي ايران پس از        پنهان هسته  ة سپتامبر و افشا برنام    11پس از حمالت    
مردان اين كشور با بيان اينكـه        رو بوده است در حقيقت دولت      هروببا تهديد حمله نظامي آمريكا      

كننـد و   ها روي ميز وجود دارد، اوالً اقدام نظامي را نفي نمي          در قبال ايران استفاده از تمام گزينه      
دانـد كـه ايـران بـا        دهند چون آمريكا به خوبي مي     در كنار آن به مذاكره توجه بيشتري نشان مي        

المللي بـه رهبـري آمريكـا در جنـگ          ايران به نيروهاي بين   . كندبسيار فرق مي  افغانستان و عراق    
افغانستان عليه طالبان و نيز در فرايندهاي بازسازي افغانستان از توافق بـن تـا توكيـو و مراحـل                    

ديپلماسـي  ”ديگر بازسازي اين كشور كمك كرد كـه ايـن اقـدامات ايـران در جهـت سياسـت                     
 ژانويـه   29با ايـن وجـود بـوش در         . حفظ صلح و امنيت منطقه بود      براي   1990 ة ده “بازدارنده

 طي نطقي در كنگره، از ايران به همراه عراق و كره شمالي به عنـوان محـور شـرارت يـاد         2002
 در كنگـره    2002 ژانويـه    29ترين ويژگـي نطـق بـوش در           مهم). 255: 1390زندي،غراياق(كرد  

گرفت متحـول   ها را در برمي     از اين همه تروريست   آمريكا اين بود كه تعريف دشمن را كه پيش          
از سوي ديگر براي اولين بـار در لحـن رئـيس            . و حيطه آن را به كشورهاي خاص محدود كرد        

بر اين اساس مردم ايران مردمـي  . جمهور آمريكا، مردم ايران و حكومت آن از هم تفكيك شدند    
تند و در مقابل مسئولين ايران به عنـوان         خواه، مترقي و خواهان رابطه با اياالت متحده هس         آزادي

پس از اين سخنان نيز بوش مـردم        . كنندهاي مردم را سركوب مي      اعضاي ائتالف اهريمني آزادي   
تـرين وقـايع ايـن دوره         از مهم ). 704-5: 1381 پورسعيد،( ايران را ملتي به گروگان گرفته ناميد      

هـاي    اي ايران است كه به فـشار قـدرت          هاي پنهاني هسته     سال اقدامات و فعاليت    18افشا شدن   
  .اي ايران منجر شد بزرگ و توجه جهاني به فعاليت هسته

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، آمريكا در چندين مورد از تحريم اقتصادي عليه ايـران         
هـا     كـه در ادامـه بـه آن       . استفاده كرده و در حال حاضر نيز ايران تحت تحريم آمريكا قـرار دارد             

  :اند از هاي اعمال شده از سوي آمريكا عليه ايران عبارت طور كلي تحريمبه. كنيمشاره ميا
   تحريم اعمال شده پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران.1

 از سوي آمريكا پس از تصرف سفارت    1979 نوامبر   8اولين تحريم اقتصادي ايران در تاريخ       
هـاي ايـران     كه در جريان آن تمام دارايي     ). 83 :1380عليخاني،( آمريكا در تهران صورت گرفت    

  .هاي آمريكا بلوكه شد در بانك
  .)1359-1372(گيري در تهران  له گروگانئهاي آمريكا عليه ايران پس از حل مس  تحريم.2
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بـا   (Operation Staunch)، در اوج جنگ ايران و عراق، عمليات اسـتانچ  1983/ 1363در سال 
يران به تسليحات و اقالم دو منظوره طراحي شد و ايران بـه فهرسـت               هدف جلوگيري از دسترسي ا    

  .)197-200: 1373صادقي، (المللي اضافه شد  كشورهاي متهم به حمايت از تروريسم بين
  )پدر( بوش ةهاي دور تحريم

همچنـين ايـران   . دانستجرج بوش ايران را حامي تروريسم و مخالف روند صلح خاورميانه مي  
اي كـرد و در نهايـت ايـران را            ش براي دستيابي به سالح كشتار جمعـي و هـسته          را متهم به تال   

 آمريكا كه معتقد بود كه آمريكا نبايد اشـتباه          ةدر همين زمان كنگر   . دانستناقض حقوق بشر مي   
  .عراق تكرار كند، تصميم به تحريم ايران گرفت ةگذشته خود را دربار

   كلينتونةهاي دور تحريم
هـا و   گـرا، سياسـت  لينتون، ايران به عنـوان دولتـي افراطـي، سـركش و واپـس     به اعتقاد دولت ك  

بـر ايـن    . كـرد المللي داشت كه منافع حياتي آمريكا را تهديد مي        اي و بين  رفتارهايي سطح منطقه  
اين سياست به دنبال انزواي اقتصادي و سياسي ايران         . پايه سياست مهار ايران مطرح و اجرا شد       

سياسـت مهـار سـه هـدف عمـده          ). 203: 1390خـسروي، (المللي بود   بيناي و   در سطح منطقه  
تغيير رفتار ايران، تـضعيف توانـايي دولـت در رسـيدن بـه اهـداف خـود و سـرنگوني             «: داشت

 آمريكا براي رسيدن به اين اهداف از ابزارهاي گوناگوني بهره گرفـت           » .جمهوري اسالمي ايران  
 طراحان سياست مهار نتوانـست متحـدان        ةني اولي دولت كلينتون برخالف خوشبي   ). 206: همان(

اي را با خود همراه كند و يكي از علل عمده شكست راهبرد مهار ايـران نيـز                  المللي و منطقه  بين
  .همين بود
   بوش پسرةهاي دور تحريم

 بوش پـسر مهيـا كـرد، افـشا شـدن            ةآنچه زمينه را براي گزينش سياست تحريم و انزوا در دور          
سياست ايجاد فشار بيشتر براي تغييـر رفتـار يـا تغييـر             .  بود 2003 ايران در سال     اي  برنامه هسته 

پذيرتر است و اين امر در دوره دولت نهم اي ايران امكان  كردن برنامه هسته   ماهوي رژيم با امنيتي   
وگوي حقوق بشري هولوكاست و گفت مسئله ، رژيم صهيونيستينابودي مسئله در ايران با طرح
سياست تحريمي دولت بـوش بـا سياسـت تحريمـي دولـت كلينتـون دو                . د شد در غرب تشدي  

ايـن امـر نـشان      . المللي داشـت  هاي اين دوره وجه بين      اول اينكه، تحريم  : تفاوت اساسي داشت  
توانست گاه نميالمللي بود زيرا آمريكا هيچاي براي صلح و امنيت بين  اهميت برنامه هستهةدهند

هـاي   دوم اينكـه تحـريم  . المللي كنداي تحريم عليه ايران را بين  ستهه مسئله   در موضوعي غير از   
زد، شـونده آسـيب مـي     تي كه به مردم كشورهاي تحريم     هاي تحريمي سنّ    جديد عمدتاً با سياست   

اول : كـرد هاي هوشمند دولت بوش عليه ايـران سـه هـدف را دنبـال مـي                 تحريم. تفاوت داشت 
هاي غير قـانوني و خطرنـاك         نظوره به ايران، دوم، فعاليت    جلوگيري از انتقال فناوري برتر و دوم      

هاي عليه ايـران ماننـد تيـغ دو لبـه عمـل       تحريم. هاي مالي بود    افراد و مؤسسات و سوم، تحريم     
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كردنـد بـراي تغييـر رفتـار ايـران فـشار وارد كننـد، هـم،                 كنندگان هم سعي مـي      كرد؛ تحريم  مي
  .  اي ايران ارائه كنند ستههايي براي تحت كنترل گرفتن برنامه ه مشوق
   اوباماةهاي دور تحريم

 گذشته با ابـزار فـشار و تحميـل زور بـا ايـران رويـارويي كـرده اسـت و                      ةآمريكا در خالل سه ده    
رغـم     بـه اوباما نيـز    . اندهاي مختلف را عليه آن تحميل كرده        هاي مختلف آن نيز تاكنون تحريم       دولت

گونه تغييري را در اين روند ايجاد نكرد و به همان سياست د، هيچشعارهايي كه مبني بر تغيير داده بو     
اعمال تحريم و فشارها ادامه داد، يكي از ابزارهاي اعمال فشار دولت اوباما بر ايران همانند اسالفش،     

گيـري شـد و عـالوه بـر تحـريم       اوباما با شـدت بيـشتري پـي     ةها در دور    تحريم. تحريم بوده است  
اي ايران  اندكار فعاليت هسته اي و مسئولين دست ، دانشمندان هستهمداران  ياستساقتصادي، برخي از 

  . تحريم شدند
   كارترةخارجي آمريكا در قبال ايران در دورتجزيه و تحليل كاربرد قدرت نرم در سياست. 2

، تصرف كننده بود از وقايع مهم پس از پيروزي انقالب اسالمي كه در روابط بين ايران و آمريكا تعيين
نخـستين اقـدام رسـمي دولـت       . گيري كارمندهاي آن بود   خانه آمريكا در تهران و به گروگان      سفارت

تي به تهران و مذاكره مستقيم با مقامـات ايرانـي           ئها، اعزام هي    و آزادي گروگان   مسئله   كارتر براي حل  
 ايراني مـذاكره    هايي به عنوان ميانجي با مقامات     هايي صورت گرفت تا شخصيت      همزمان تالش . بود

 نمونه دبيركل وقت سازمان ملل، كورت والدهايم، در براي. ايجاد شود مسئله كنند تا راهي براي حل  
اهللا  سفر به تهران با قطب زاده، وزير امور خارجه، و چند تن از اعضاي شوراي انقالب از جمله آيت                  

ام  تقاضاي او را براي مالقـات رد         و دانشجويان پيرو خط ام    ). ره(بهشتي ديدار كرد اما، امام خميني       
اي جز تحويل شاه به     ها چاره   والدهايم در حالي تهران را ترك كرد كه به اعتقاد وي آمريكايي           . كردند

پس از شكست نظامي آمريكا در طبس اين كشور دوباره به مذاكره و استفاده از قدرت . ايران نداشتند
). ره(آنكه مجلس شوراي اسالمي از سوي امام خميني       پس از   . ها روي آورد    نرم براي آزادي گروگان   

ها به مذاكره بپردازد، مجلس شوراي اسالمي شرايط ايران را براي براي              اجازه يافت در مورد گروگان    
جمهوري آتي نظر داشت، اين شرايط روشن        دولت آمريكا كه به انتخابات رياست     . مذاكره اعالم كرد  

 آن به عنوان مبناي مذاكراتش با ايران استفاده كرد و الجزايـر بـه   را شروعي اميدواركننده دانست و از    
 قطـع شـدن     ةفرسا شروع شد كه بارها تـا آسـتان        مذاكرات طوالني و طاقت   . عنوان ميانجي عمل كرد   
ها  تا قبل از انتخابات نوامبر امكان انتخاب مجدد  بدون ترديد، آزادي گروگان. بدون نتيجه پيش رفت

خـواه خـود،   گونه نشد و كارتر با اختالف زيادي به رقيب جمهـوري       اما اين . كردكارتر را تقويت مي   
جمهـوري جديـد     گري رئيس  تصدي ةمذاكرات با ايران تا روز جشن آغاز دور       . رونالد ريگان باخت  

نهايتاً در  . يات نهايي هنوز در حال بررسي بود      يآمريكا و حتي در همان روز ادامه يافت كه برخي جز          
يات پيچيده انتقال عظيم منابع مالي و ساير مالحظات حقوقي آن مـشخص شـد و                يم جز آن روز تما  
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هاي آمريكايي به دو  زمان با آن رونالد ريگان در حال ايراد سوگند رياست جمهوري بود، ديپلماتهم
  .هواپيماي الجزايري در فرودگاه مهرآباد، منتقل و از ايران خارج شدند

خارجي آمريكا در قبال ايران از ريگـان   رت نرم در سياست تجزيه و تحليل كاربرد قد  .3
  تا فروپاشي شوروي

سياسـت و رفتـار وي      . سياست خارجي ريگان در قبال ايران بر محورهاي متعارضي استوار بود          
در قبال ايران از دشمني و تالش براي سرنگوني تا برقراري روابط و اميد به دوستي، از احساس                 

، از توسل به زور تا مذاكره، از فشارهاي غير مستقيم نظامي تا ديپلماسي              تهديد تا احساس اتحاد   
تـوان سياسـت خـارجي ريگـان در         بر اين اساس مي   . پنهان و آغاز جنگ محدود، در نوسان بود       

  :قبال ايران را به سه دوره متفاوت تقسيم كنيم
ظامي و جنـگ كـم   مداخله مستقيم ن. تالش براي بهبود روابط ج. سدبندي و تضعيف  ب    . الف«

  ). 113-15: 1390فام،يزدان(» شدت
 دوم سياست دولت ريگان در قبال ايران به علت طوالني شدن جنگ ايـران و عـراق و           ةدور

هاي خود در لبنان و  گروگان فارس، ناتواني آمريكا در آزادسازيها در خليج كشآغاز جنگ نفت  
بـه  . گذار در دولـت ريگـان بـود         ستمسائل و مشكالت سازماني و نگرش متفاوت مقامات سيا        

 TWAگروگان گرفته شدن چندين نفر از اتباع آمريكا در لبنان، ماجراي ربوده شـدن هواپيمـاي                 
گري ايران اين احتمال را در محافل آمريكـايي            و آزادي سرنشينان آن با ميانجي      1364در خرداد   

هـاي    لـذا از مـاه    .  نفـوذ اسـت    قوت بخشيد كه ايران در ميان گروهاي  لبناني و فلسطيني داراي           
اي متفاوت از گذشته در پيش گرفت و ضمن تـالش بـراي برقـراري               ، آمريكا رويه  1364پاياني  

افزارهـا و   رو در حكومت ايران، مبادرت به صـدور برخـي از جنـگ            رابطه پنهاني با عناصر ميانه    
اوج ايـن نقـشه     . دكـر ن  هاي آمريكايي در لبنـا      گروگان تسليحات مورد نياز ايران در برابر آزادي      
افـشاي  ). 200-8: 1373صادقي،( بود 1365 خردادماه  3حضور رابرت مك فارلين، در تهران در        

 شديدي بر اعتبار آمريكا در جهان وارد كرد و همچنين فروش پنهـاني              ةفارلين لطم ماجراي مك 
اسـت خـارجي    را كاهش داد و لطمه شديدي بر اعتبار سي         1سالح به ايران اثرات عمليات استانچ     

اين دوره در واقع چرخش موقت آمريكـا در         ). 123: 1390فام،يزدان(آمريكا در جهان وارد كرد      
 آمريكـا   1357 بهمـن    22بـا پيـروزي انقـالب اسـالمي ايـران در            . كاربرد قدرت عليه ايران بود    

ارم كـرد و بـه ژانـد       در جهت منافع آمريكا در منطقه عمل مي        ترين متحد خود را كه كامالً      بزرگ
آمريكا كه توان جلوگيري از     . و درياي عمان تبديل شده بود، از دست داد        فارس    خليجآمريكا در   

 اولين كـشورهايي بـود كـه        ءوقوع انقالب و حفظ رژيم شاه را از دست داده بود در نهايت جز             
انقالب را به رسميت شناخت و از اين پس سعي در نفوذ و حتي مصادره انقـالب را داشـت و                      

كـرد و پـس از      هاي قومي حمايت مي     در اين دوره آمريكا از بحران     . ن به دولت موقت بود    اميد آ 
هاي سفارت آمريكا، اين كشور كه تـا آن       هاي ديپلماتيك براي آزادسازي گروگان      شكست تالش 
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هاي ديپلماتيك به موقعيت سابق خود در ايران برگردد به سـمت            لحظه اميدهايي داشت با شيوه    
ايران را با تحريم اقتصادي مواجه سـاخت        . ت سخت عليه ايران گرايش پيدا كرد      استفاده از قدر  

در اين مقطـع ايـن كـشور هـم از           . و هجمه تبليغاتي شديدي عليه آن در سطح جهاني آغاز شد          
هاي قومي حمايت كرد، هم از تحـريم اقتـصادي اسـتفاده كـرد و هـم بـراي آزادسـازي                       بحران

 تيـر   18پـس از آن در      .  كرد كه در طبس با شكست مواجه شد        ها  اقدام به حمله نظامي       گروگان
 رد پاي آمريكا در كودتاي نافرجام نوژه ديده شد و در نهايت با ترغيب و حمايت پنهـان                   1359

. جمهور معدومِ عراق بعثي سابق، ايران را با جنگي هشت سـاله درگيـر سـاخت             از صدام، رئيس  
ان نتيجه دلخواه را نگرفت دوباره سعي كـرد از راه           وقتي آمريكا از كاربرد قدرت سخت عليه اير       

هاي ديپلماتيك بـا ايـران مـذاكره كـرده و بـه حـل مـشكالتش در                  مذاكرات غير رسمي و شيوه    
  . ها اشاره شد خاورميانه بپردازد، كه به آن

بـا توجـه بـه    .  بـود “جنگ بدون طـرف پيـروز  ”سياست ريگان در قبال جنگ ايران و عراق  
گ، درمانـدگي و گرفتـاري آمريكـا در لبنـان، روي كـار آمـدن گروهـي از                   تحوالت ميدان جنـ   

مداران طرفدار ديپلماسي پنهان در شوراي امنيت ملي آمريكا؛ مرحله دوم مناسبات ايران              سياست
 كنتـرا شـد تـا    ـ ريگان آغاز و منجر به رسوايي معروف دولت ريگـان، ايـران    ةو آمريكا در دور

اين مرحله با افزايش حضور نظامي آمريكا در        . كشور فراهم شود  بستر مرحله سوم مناسبات دو      
فـارس   و مداخله مستقيم آن در مسائل منطقه، جنگ محدود ايران و آمريكا در خليج      فارس    خليج

اي از جمله جنگ ايـران      و هماهنگي بيشتر مسكوــ واشنگتن براي پايان دادن به منازعات منطقه          
هاي مختلف و در   جهاني در فشار عليه ايران و تشديد آن از كانالسرانجام اجماع. و عراق همراه بود

 598هاي متفاوت نظامي، سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك، در نهايت بـه پـذيرش قطعنامـه                حوزه
پايان جنگ ايران و عراق اميد به بهبود روابط بين ايران و آمريكا را به وجود آورد اما                  .  شد منجر

ويژه موضوع سلمان رشدي وضع موجود با شدت كمتري تداوم يافـت            در اثر تحوالت ديگر، به    
  ). 129-30: 1390فام،يزدان(
  افزارگرايي و سياست خارجي بوش پدر در قبال ايران  نرم.4

هاي ديگر آمريكا، ميانه رو       با وجود اينكه سياست دولت بوش نسب به ايران در مقايسه با دولت            
ليل بر اين نبود كه دولت بوش به ايران اتهاماتي از قبيل نقض رسيد اما اين د  و متعادل به نظر مي    

بنـدي  از نظر دولت جرج بوش پدر، ايران، به موازين حقـوق بـشر پـاي              . حقوق بشر وارد نكند   
اي بـوش، ايـران     در چارچوب مفهوم نظم نوين جهاني و منطقه       ). 166: 1390خسروي،( نداشت

فارس و خاورميانه در نظر گرفتـه شـد    ر منطقه خليج  زا براي منافع آمريكا د     قدرتي بالقوه چالش  
فـارس تـالش     پس از پايان بحران خلـيج     . كه رفتارها و اهدافي كامالً متضاد با اين كشور داشت         

دولـت بـوش ادعـا      . هاي واشگتن شد    اش محور نگراني   نظامي ـ يايران براي بازسازي توان دفاع    
 و ايـن . فارس است  خليج ة صدد سلطه بر منطق    كرد كه تهران با بازسازي توان نظامي خود در        مي
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قـرار  . باعث شد كه دولت بوش دست به تحريم و كنترل تسليحاتي ايران و عـراق بزنـد                مسئله  
دادن نام ايران در كنار عراقي كه تازه توسط قدرت نظامي ائتالف جهـاني از كويـت مجبـور بـه             

بوش معتقد بود كه ايران هم ممكن   اين واقعيت بود كه دولت       ةنشيني شده بود، نشان دهند     عقب
فارس و در نتيجه منافع حياتي اياالت متحده را تهديد كند و در              است همانند عراق امنيت خليج    

لذا بسياري در دولت بوش اعتقـاد بـه مهـار و كنتـرل ايـران                . آينده چالشي بالقوه براي آن باشد     
 هواداران بسياري يافت و در      1993اين نگرش با روي كار آمدن دولت كلينتون در سال           . داشتند

نهايت طي هشت سال در قالب سياست مهار دوجانبه ايران و عـراق مبنـاي سياسـت خـارجي                   
  .دولت كلينتون در قبال ايران قرار گرفت

زا بين دولت بوش و ايران    موضوع ديگري كه پس از كنفرانس صلح مادريد به عنصري تنش          
خالفت ايران بـا ايـن كنفـرانس و رونـد صـلح مايـه               م. قرار گرفت، روند صلح خاورميانه است     

هاي اصلي درگيـر منازعـه        در حقيقت مخالفت ايران در حالي كه طرف       . نگراني دولت بوش شد   
، 1990 ةاز اوايـل دهـ    . تضعيف شده و متمايل به مصالحه بودنـد، بـراي آمريكـا پذيرفتـه نبـود               

 كه تنش ميان دو كشور را سـبب         هاي جديد است  يكي ديگر از مؤلفه    مسئله   اختالف بر سر اين   
  . شده است

   كاربرد قدرت نرم در سياست خارجي دولت كلينتون در قبال ايران.5
شده توسط دولت كلينتون در سياست خارجي آمريكـا، دموكراسـي،            كلي مسائل عمده مطرح    طور به

  .)642 :1384نيا، حميدي(حقوق بشر و پيشبرد مسائل اقتصادي بود 
المللـي و تحـريم ايـران از ابزارهـاي گونـاگون سياسـي،              اي انـزواي بـين    دولت كلينتون بـر   

به عبارت ديگر دولت كلينتـون از قـدرت سـخت و            . اقتصادي، نظامي و ديپلماتيك بهره گرفت     
 ةدر سـطح نظـامي آمريكـا حـضور خـود را در منطقـ              . نرم در قبال ايران اسـتفاده كـرده اسـت         

و . ايـش گـسترش داد  را با كشورهاي متحد منطقهفارس گسترش داد و روابط نظامي خود        خليج
كرد چنـين حـضوري     در جهت توجيه اين حضور گسترده در منطقه، دولت كلينتون استدالل مي           

به منظور بازدارندگي ايران از حمله نظامي به كشورهاي متحـد آمريكـا در منطقـه و سـلطه بـر                     
ـ   ةدر عرص . فارس ضروري است   منطقه استراتژيك خليج   اي سياسـت   طـور گـسترده    ه اقتصادي ب

.  تجاري عليه ايران در دستور سياست خارجي دولت كلينتون قرار گرفـت ـتحريم و فشار مالي  
گذاري نفتي را   بر اين اساس اين كشور روابط تجاري و نفتي خود را با ايران قطع كرد و سرمايه                

اي خارجي متمايل به    ه   نيز با تصويب قانون داماتو در كنگره، شركت        1996در سال   . ممنوع كرد 
ويـژه  هـاي اقتـصادي بـه       ايـن تحـريم   . گذاري در صنايع نفتي به مجازات تهديـد شـدند         سرمايه
هدف آمريكـا   . استافزاري نيز    عد نرم افزاري داراي ب   عد سخت هاي نفتي ايران عالوه بر ب       تحريم

ع با تضعيف اقتصاد    در واق . هاي اقتصادي و مالي دولت ايران بود       ها، تضعيف بنيان   از اين تحريم  
شـد  و كاهش درآمدها به ويژه نابودي صنايع نفتي، ايران به بازيگري ناتوان در منطقه تبديل مـي           



 

 

63 

د و
ربر

 كا
م و

 نر
 به

ت
سخ

 از 
رت

 قد
وم

مفه
ول 

تح
....   

گيري اهداف خود را داشت و نه از اهميت ژئوپليتيك برخوردار و نـه قـادر بـود                  كه نه توان پي   
يير رژيم ايـران از     دانست تغ دولت كلينتون هرچند مي   . تقاضاي عمومي جامعه خود را تأمين كند      

المللـي، هـدفي بلنـد پروازانـه بـود، امـا حـداقل دو چيـز را محتمـل                 طريق انزوا و تحريم بـين     
يكي تغيير رفتار و سياست خارجي ايران و ديگري تضعيف توان اقتصادي و نظامي              «: دانست مي

ران ضعيف به    يك اي  ».تهران كه از طريق تحريم اقتصادي و مالي دستيابي به آن دور از نظر نبود              
رو شـد،    ههاي داخلي روب   يتثبالحاظ نظامي و اقتصادي، گذشته از آنكه در داخل با ناآرامي و بي            

  .ماندگيري اهداف سياست خارجي خود نيز باز مياز پي
از لحاظ سياسي نيز دولت كلينتون به دنبال بدنام كردن ايران و القاي اين ايده بود كه تهـران                   

فـارس    خلـيج ويژه امنيت انرژي در منطقـه       راي ثبات و صلح جهاني به     تهديدي جدي و فوري ب    
در چارچوب سياست ترويج ايران هراسي، ايران به عنوان كـشوري يـاغي و سـركش بـه                 . است

المللي، تالش براي بازسازي توان نظامي و تـالش بـراي       حمايت مالي و معنوي از تروريسم بين      
فارس، اخالل در روند صلح و مداخله در  سلط بر خليجاي براي ت يابي به توان نظامي هسته دست

ها و ناديده گـرفتن حقـوق بـشر و هنجارهـاي              امور داخلي كشورهاي منطقه و تهديد نظامي آن       
  .المللي متهم شد بين

تـري بـه خـود گرفـت و وارد          به دنبال چنين رويكردي، مناسبات ايران و آمريكا شكل خصمانه         
 بار پس از وقوع انقالب اسالمي روابط تجاري و نفتي دو كشور  جديدي شد و براي نخستينةمرحل
جانبـه و    هـاي مـالي و اقتـصادي يـك           فشارها و تحريم   ةپاي دولت كلينتون بر  . طور كامل قطع شد    به

گو را مفيد وحالي كه گزينه نظامي و گفت چندجانبه به دنبال تغيير سياست خارجي ايران برآمد و در
كرد و هيچ توجهي به تحوالت داخلي و م اقتصادي را بهترين راهكار تلقي ميكرد، تحريارزيابي نمي

اي كـه حتـي پـس از پيـروزي محمـد خـاتمي در انتخابـات                  گونهبه. سياست خارجي ايران نداشت   
هرچند .  چندان تغييري در سياست آمريكا در قبال ايران به وجود نيامد           1376جمهوري سال    رياست
هايي در بهبود روابط دو كشور گشوده شد و از سرگيري روابط سـخن               روزنه  دوم كلينتون،  ةدر كابين 

انداز بهبود آن بيش از گذشـته      بست روابط گشايشي حاصل نشد و چشم       به ميان آمد، اما در روند بن      
  ).   219-22: 1390خسروي،( در ابهام و تاريكي فرو رفت

  بال ايرانكاربرد قدرت نرم در سياست خارجي دولت بوش پسر در ق. 6
كـارگيري گفتمـان     ههاي خود عالوه بر ب     سپتامبر، بوش در اظهارات و سخنراني      11بعد از واقعة    

 ژانويـه   29وي در   . افزارگرايي قائل شـده اسـت     اي نيز براي نرم   مبارزه با تروريسم، جايگاه ويژه    
رارت يـاد   طي نطقي در كنگره، از ايران به همراه عراق و كره شمالي به عنـوان محـور شـ       2002
جمهور آمريكا، مردم ايران و حكومت آن از         در اين سخنراني براي اولين بار در لحن رئيس        . كرد

خواه، مترقي و خواهان رابطه با اياالت        بر اين اساس مردم ايران مردمي آزادي      . هم تفكيك شدند  
اي مـردم را  هـ  متحده هستند و در مقابل مسئولين ايران به عنوان اعضاي ائتالف اهريمنـي آزادي      
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پس از حمله آمريكا به عراق، استراتژي فراينـدي و        ). 704-5: 1381پورسعيد،( كنندسركوب مي 
اي ايران در دستور كار سياست خارجي دولت بوش قرار            اي مشخصي، براي برنامه  هسته     مرحله
 در اين مقطع زماني چـون نيروهـاي نظـامي         .  اول گزينه ديپلماسي چندجانبه بود     ةمرحل. گرفت

توانست با ايـران درگيـر      آمريكا در دو كشور عراق و افغانستان بودند، آمريكا به طور جدي نمي            
المللي انرژي اتمي و نيز كـشورهاي اروپـايي؛         شود لذا اين كشور سعي كرد از طريق آژانس بين         

  .ايران را از ادامه كار بازدارد يا برنامه ايران را به تأخير بياندازد
 اقدام به مداخالت زيـادي در ايـران كـرده           سازي،ط با سياست دموكراسي   دولت بوش در ارتبا   

بان مسائل ايـران در     است از جمله ايجاد ميز ايران در وزارت امورخارجه آمريكا؛ ايجاد واحد ديده            
: ايـران ”هاي همسايه ايران، برگزاري كنفـرانس       سفارت آمريكا در ابوظبي و همچنين در سفارتخانه       

 در مؤسسه اينترپرايز به سرپرستي يكي از سناتورهاي آمريكا بـه نـام              “فدراليسممورد ديگري براي    
مايكل ليدن براي تشديد فشار بر ايران از طريق اقوام ايراني و تصويب قانون حمايـت از آزادي در                 

ون دالر پيـشنهادي    ـ ميليـ  75 ميليـون دالر از      66 با تصويب    2005 آمريكا در بهار     ةايران  در كنگر   
  . )Addib-Moghaddam, 2007: 647( هاي راديويي و تلويزيونيمور خارجه براي توليد برنامهوزارت ا

كند در مقابله   اران دولت بوش معتقد بودند ماهيت اقدامات تروريستي ايجاب مي         ذگ سياست
امـا از آنجـا كـه تروريـسم در بـستر            . بـرداري شـود   با آن از تمام امكانات نظامي و امنيتي بهـره         

مـضامين  . گيرد، كاربرد ابزارهاي نـرم نيـز ضـروري اسـت          و سياسي خاصي شكل مي    اجتماعي  
ارزشي و اصولي در عين حال كه ابزاري بـراي ايجـاد بـسترهاي پـرورش تروريـسم محـسوب             

سازي اقدام آمريكا شود، پوشش مناسبي نيز براي اقدامات سخت و نظامي بوده كه در مشروع     مي
افزارگرايـي  بـه عبـارت ديگـر در صـورت تركيـب سـخت            . آن مـؤثر اسـت    هايو كاهش هزينه  

به عبارتي قدرت سخت و نرم، نتايج بهتري عايـد          ) گرايياخالق(افزارگرايي  با نرم ) گري نظامي(
  .)79: 1389 پورلك،سليماني( اران آمريكايي خواهد شدذگسياست

  
   كاربرد قدرت نرم در سياست خارجي دولت اوباما در قبال ايران.7

توانـد در چـارچوب راهبردهـاي       اي ايران مـي     هاي هسته   اي اوباما در ارتباط با فعاليت     ه  سياست
هاي آمريكا و سـاير كـشورهاي غربـي بـراي           فضاي تبليغاتي از طريق رسانه    . مختلفي قرار گيرد  

آميـز هماننـد دولـت      اي غير صلح    هاي هسته   انجام عمليات رواني عليه ايران در ارتباط با فعاليت        
سـازي   كوشند تـا رونـد اجمـاع       دارد، اما در عين حال اوباما و تيم امنيت ملي او مي            بوش، ادامه 

دولـت اوبامـا بـراي تحقـق اهـداف خـود از            . ننـد كالمللي در ارتبـاط بـا ايـران را پيگيـري            بين
المللـي  هايي مانند مذاكرات چند جانبه، محدود سازي ايران و همچنين ايجاد اجماع بين             تاكتيك

اي قـرار     هـاي هـسته    سياست امنيتي اوباما حول محور منع گسترش سـالح        .  كرد استفاده خواهد 
اي   هاي الزم را براي ايجاد دومينـوي هـسته        اي زمينه   در اين سياست هرگونه آزمايش هسته     . دارد

اي  هـسته  مـسئله  كلي با وجود موضوعات حساسي مانند  طوربه. آورددر خاورميانه به وجود مي    
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هـاي ديكتـاتور طرفـدار       ، امنيت انرژي و حفظ و ثبات در رژيـم         يونيستي صه ايران، امنيت رژيم  
سعودي، عمالً اوباما با هزينه كمتـر اجمـاع جهـاني عليـه ايـران را تـشديد                   غرب مانند عربستان  

هـا عليـه ايـران        تحريم گرا شايد به معني افزايش فشارها و      خواهد كرد و اين سياست چندجانبه     
ور نسبي تعديالتي را در مواضع خود نسبت به همديگر بر سر ميـز              طباشد، مگر اينكه طرفين به    

  .)217: 1388 رهنورد و حيدري،( مذاكره انجام دهند

  گيري نتيجه
اي رؤساي جمهور آمريكا نسبت به استفاده از مـضامين ارزشـي و فرهنگـي بـراي              در هيچ دوره  

موكراسـي، مأموريـت يـا      مفاهيمي مانند حقـوق بـشر، د      . اندتوجيه عملكرد خود غفلت نورزيده    
شود؛ هاي آمريكا همواره مشاهده مي      هايي در فرهنگ گفتاري دولت      رسالت آمريكايي، با تفاوت   

 سياست خارجي، كنش استراتژيك مبتني بـر قـدرت          ةاما تجلي واقعي رفتار اين كشور در عرص       
 در دوران جنگ سرد و حتي پس از آن بـا تفـاوتي انـدك كماكـان سياسـت                  . سخت بوده است  

 عطفي در اين زمينه ة سپتامبر نقط 11حوادث  . گرايي قرار داشت  افزاري در پرتو سياست واقع     نرم
مردان آمريكا تا اين ميزان بر مضامين ارزشي و          در هيچ مقطعي از زمان، دولت     . شودمحسوب مي 

بعـد  هاي سياست امنيتي آمريكا     حتي اولين تجلي  . انداخالقي به عنوان منابع قدرت تأكيد نكرده      
هاي ارزش محور   از اين تاريخ كه از ماهيت سخت افزاري و استراتژيك برخوردار بودند، آموزه            

  .  را دستمايه عملي قرار دادند
در طول حدود هفت دهه گذشته ايران و آمريكا در مناسبات دو جانبه خود با فراز و فرودهـايي                   

 ةتـوان در پرونـد     و درگيري نظـامي را مـي       از اتحاد استراتژيك تا قطع روابط     . اندرو شده  هبسيار روب 
 جنگ جهاني دوم، حمايت از ايران       ةاشغال نظامي ايران در دور    . مناسبات اين دو كشور مشاهده كرد     

هـا، واگـذاري     در برابر شوروي، كودتا عليه دولت مردمي مصدق، فشار براي روي كار آوردن دولت             
ون، اقدام عليه انقالب اسـالمي ايـران و تـالش        نقش ژاندرمري در منطقه به ايران طبق دكترين نيكس        

هـاي   گرفتن ديپلمات براي سرنگوني نظام انقالبي جديد، تسخير سفارت آمريكا در تهران و  گروگان          
آمريكايي، قطع روابط ديپلماتيك، همراهي با عراق براي حملـه نظـامي گـسترده بـه ايـران، تـالش                    

، درگيـري نظـامي محـدود و كنتـرل شـده در             )ينماجراي مك فـارل   (مخفيانه براي بازسازي روابط     
فارس، انهدام هواپيماي مسافربري ايران و تهديد ايران به انجام دادن اقدامات شـديدتر، اعمـال       خليج
هاي بيشتر، تالش دوباره براي بازسازي روابط، تهديد به اقـدام نظـامي عليـه ايـران از سـوي              تحريم

 دادن نام ايران در ليست كشورهاي ياغي، نام بردن از ايران به  سپتامبر، قرار11آمريكا بعد از ماجراي     
 عـراق،   ةوگوهاي ديپلماتيك دوجانبـه دربـار       عنوان يكي از محورهاي شرارت در جهان، انجام گفت        

اي ايران و تالش دوباره بـراي احيـاي مـذاكرات و حـل                المللي بيشتر در پرونده هسته    فشارهاي بين 
ي نيروگـاه   ا  رايانه ايران به ويژه سيستم      اي  رايانههاي    سي به سيستم  مسائل و مشكالت، حمالت ويرو    
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اي از مناسبات پرفراز و فرود دو كـشور ايـاالت متحـده             ؛ سياهه )ويروس استاكس نت  (اتمي بوشهر   
  . آمريكا و ايران است

 پس از انقالب، اقدامات آمريكا به دفعات امنيت ملي ايران را به ةشود كه در دورمشاهده مي 
هاي خارجي دولت آمريكا در برابر ايـران از   گيري سياست در حقيقت جهت  . طر انداخته است  خ

 اول انقالب اسـالمي، يعنـي از        ةدر ده . آغاز پيروزي انقالب اسالمي، دشمني با ايران بوده است        
افزاري بـود و ايـن سياسـت     اقدامات آمريكا عليه ايران بيشتر نظامي و سخت       1357-1367سال  

. لب دولت اياالت متحده آمريكا در براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران بوده است            رويكرد غا 
افزاري در برابـر ايـران،      پس از شكست اياالت متحده در اقدامات نظامي و كاربرد قدرت سخت           

. افزاري همراه شد، آغاز كـرد      جديد حمالت خود را كه اين بار به صورت نرم          ةاين كشور گستر  
گيري از قدرت سخت در دستيابي به اهداف خـود از يـك سـو و                يكا در بهره  تجربه ناموفق آمر  

انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات و پيچيدگي و تغيير فزاينده جهان از سوي ديگـر موجـب                 
شده است كه جنگ نرم و استفاده از ابعاد مختلف قدرت نرم عليه ايـران در سـرلوحه رويكـرد                    

آمريكا الگوهاي رفتاري هژمونيك خود را بر پايه اصل رسالت          . ردتقابلي آمريكا با ايران قرار گي     
گرايي  يا مأموريت آمريكايي يا استثناگرايي آمريكايي مبتني كرده است كه پيامد قطعي آن مداخله             

 سـپتامبر   11برهمين اساس سياست آمريكا در برابر ايران پـس از           . از جنس نرم و سخت، است     
خت است كه يكي در مقام بـسترساز، مكمـل و توجيـه كننـده               هاي نرم و س    اي از شاخص  آميزه

 . كندديگري عمل مي

  نوشت پي
  .ا.ا.انسداد براي جلوگيري از فروش هرگونه سالج به ج. 1

 منابع
   .چاپ اول. ان، انتشارات پيك ايران، تهربازدارندگي و همپايگي استراتژيك، المللنظام بين ،)1370( ،ازغندي، عليرضا

گرايي تا بازگـشت بـه سياسـت         سياست خارجي كارتر و انقالب اسالمي ايران؛ از اصول         ،)1390( ،زادپورسعيد، فر 
، داود غرايـاق زنـدي و       سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايـران         :قدرت، چاپ شده در كتاب    

 .پژوهشكده مطالعات راهبرديتهران، چاپ اول،  ديگران،
مطالعـات   فـصلنامه    ،گذار از منافع ملي به منفعت نظـام جمهـوري اسـالمي           :  ملي  سپتامبر و تحول مفهوم منافع     11

 .، پائيز و زمستان، پژوهشكده مطالعات راهبردي18 و 17، شماره راهبردي
تهـران،   احمد تـدين،     ةترجم چاپ اول،  .هاي جنگ ايران و عراق     ناگفته ،سوداگري مرگ  ،)1373( ،تيرمن، كنت آر  

 .مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
 زهـرا   ة ترجمـ   چـاپ اول،   .مقدمه اي بـر جغرافيـاي سياسـي        ،)1386( ، مايكل ، وودز ، رايس ، جونز ، مارتين ،جونز

 .انتشارات دانشگاه تهران. پيشگاهي فرد و رسول اكبري
 .پاپلي  مشهد،،چاپ اول ژئوپليتيك، مفاهيم و اصول  ،)1385( ،محمدرضا نيا، حافظ
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  ،چـاپ سـوم    ،، اياالت متحـده آمريكـا     127/الملليهاي بين  ن ها و سازما   مباحث كشور  ،)1384( ،نيا، حسين حميدي
 .الملليوزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بينتهران، 

 :، چـاپ شـده در كتـاب       "سياست جرج بوش پدر در قبال جمهوري اسـالمي ايـران           ،)1390( ،خسروي، غالمرضا 
تهـران،  چـاپ اول، داود غرايـاق زنـدي و ديگـران،             ،سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران       

 .ات راهبرديپژوهشكده مطالع
سياست خارجي آمريكـا در قبـال جمهـوري اسـالمي            : چاپ شده در كتاب    ،دولت كلينتون؛ سياست مهار دوجانبه    

  .پژوهشكده مطالعات راهبرديتهران، ، چاپ اول، داود غراياق زندي و ديگران، ايران
 “جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران” ،)1390( ،احدي، افسانهدادانديش، پروين؛  

 .1شماره ،3، سال روابط خارجي ةفصلنام
شناسي و اسرائيل(اي مطالعات منطقه ةفصلنام .“ايران، خاورميانه و حقوق بشر آمريكايي”  ،)1382( ،ذاكريان، مهدي

 ).شناشيآمريكا
 .  خاورميانهستراتژيكاطالعات هاي علمي و م مركز پژوهشتهران، گزارش پژوهشي، ، )1382(نه،حقوق بشر و خاورميا

فـصلنامه  “اعوامل تحول و ثبات در سياست خارجي دولـت اوبامـ           ”،)1388( ،رهنورد، حميد و حيدري، محمدعلي    
 . 51، شماره راهبرد

 . نشر البرزتهران،حسين ابوترابيان،  ة، چاپ اول، ترجم؟در كاخ سفيد چه گذشت ،)1369( ،ريگان، رونالد
هايي از تـصرف سـفارت      ها و ناگفته   روزه در تهران، گفته    444بحران    ،)1379( ،ستوده، اميررضا و كاوياني، حميد    

 .مؤسسه نشر و تحقيقات ذكرتهران، چاپ اول،   ،اآمريك
ـ    قدرت نرم در استراتژي خاورميانه      ،)1389( ،سليماني پورلك، فاطمه   پژوهـشكده  تهـران،    چـاپ اول،   ك،اي آمري
 .مطالعات راهبردي

 .12، شماره گفتگوامه  فصلن“حقايق و پيامدها: ايران و آمريكا ”،)1379( ،سيك، گري
، دانـش سياسـي    “هاي جديد عليه جمهوري اسالمي ايران       سياست خارجي آمريكا و تحريم    ” ،)1389( ،سيمبر، رضا 

 .، پاييز و زمستانشماره دوم
مقايسه اهميت استراتژيك ايران در سياست خارجي آمريكا در دوران جنگ سرد و پـس               ” ،)1373 (،صادقي، احمد 

 .، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي،دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران“ناز آ
 . نشر علم ،چاپ اول. فرهنگ جامع علوم سياسي ،)1385( ،طلوعي، محمود

  .ني نشر تهران، چاپ پنجم، سياست علم بنيادهاي ،)1376( ،عبدالرحمان عالم،
 .سمتتهران،  .چاپ دوم ژئوپليتيك در قرن بيست و يكم، ،)1382( ،اهللاعزتي، عزت

دفتـر  تهـران،    محمد متقي نـژاد،      ة ترجم چاپ اول؛  .تحريم ايران؛ شكست يك سياست     ،)1380( ،عليخاني، حسين 
 .جهالمللي وزارت امور خار بينمطالعات سياسي و 

 “)م2000-2004 (سياست خارجي جرج واكر بوش در قبال جمهوري اسالمي ايـران      ” ،)1390( ،زندي، داود غراياق
چاپ اول، داود غراياق زندي و  سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران،       :چاپ شده در كتاب   

 .پژوهشكده مطالعات راهبرديديگران، 
 تهـران،   محمد باقرقاليباف و سيدموسي پورموسـوي،      ةچاپ اول، ترجم   ،صرنه معا خاورميا ،)1388 (،كامروا، مهران 

 .نشر قومس
 اصغر  ةترجم چاپ اول، ،  سياست خارجي آمريكا، الگو و روند       ،)1382( ،كگلي، چارلز دبليو و وتيكف، لوجين آر      

 .ين المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و ب تهران،دستمالچي،
 “تحليلي بر تعامالت جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريكا در ربـع قـرن اخيـر                ”  ،)1382 (،يممتقي، ابراه 

  .، تهرانكده مطالعات راهبرديسخنراني علمي، تهيه شده توسط پژوهش



 

68

 /
وم

و س
ت 

يس
ل ب

سا
 /

ره  
شما

4 
 

 .نشر ميزانتهران،  حميد احمدي، ة ترجم،چاپ اول فرهنگ علوم سياسي آكسفورد،  ،)1381 (،مك لين، ايان
چـاپ اول،    ،)ژئوپليتيـك و ژئوكـالچر    (سياست و فرهنگ در نظام متحـول جهـاني           ،)1377 (،، ايمانوئل والراشتاين
 .نشر نيتهران،  پيروز ايزدي، ةترجم

مطالعـات   ة فـصلنام فرا تكنولوژي و تحـول مفهـوم قـدرت در روابـط بـين الملـل       ،)1386 (،الرضا وحيدي، موسي 
 ).38مسلسل (4، شماره10، سالراهبردي

، المللـي روابـط خـارجي      بينفصلنامه   .“جايگاه مفهومي ديپلماسي عمومي   ” ،)1388( ،ناصر؛ احدي، افسانه  هاديان،  
 .سال اول، شماره سوم 

 ة چاپ اول، ترجم   ،")م1941-1948(  صلح سرد، آمريكا و روسيه در جنگ سرد        ـجنگ سرد  ،)1383 (،يانگ، جان 
 .انتشارات قومستهران، اهللا عزتي و محبوبه بيات،  عزت

 :، چاپ شـده در كتـاب      “ ريگان ةدور: سياست آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران      ” ،)1390 (،فام، محمود يزدان
  تهـران،  ، چـاپ اول، داود غرايـاق زنـدي و ديگـران،           سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران       

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
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